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Työssä selvitettiin Stora Enson Imatran tehtaiden kartonkikone kahden vianilmaisin- ja katkokame-

rajärjestelmän toimintaa ja niiden ongelmia. Työn tavoitteena oli esittää korjaus- ja parannusehdo-

tuksia järjestelmiin, sekä tarkastella järjestelmien elinkaaria asiakkaan näkökulmasta. 

 

Työn aikana perehdyttiin järjestelmiä käsittelevään kirjallisuuteen, aina yksittäisten komponenttien 

datalehtiä myöten. Järjestelmäkohtaisista asetuksista ja järjestelmän ohjelmoinnista ei ollut käytettä-

vissä käytännössä lainkaan kirjallisuutta, joten kaikki tämä on päätelty järjestelmästä ja kokeiltu käy-

tännössä. 

 

Järjestelmien toimintaa esiteltiin yleisellä tasolla kirjallisuudessa esitetyn mukaisesti, minkä jälkeen 

käytiin läpi järjestelmien ongelmia tarkemmin. Työssä tarkasteltiin vianilmaisinjärjestelmän mekaa-

nisia ongelmia, eli mittausgeometrioiden virheitä asennuskuviin verrattuna. Suurin osa näistä ongel-

mista on korjattavissa uudelleensuuntauksella ja kalibroinnilla. 

 

Vianilmaisinjärjestelmän ohjelmiston ja asetusten ongelmia tarkasteltiin tummien täplien ja viirujen 

ilmaisun kautta, mitkä olivat kaksi merkittävintä tapausta. Molemmissa tapauksissa järjestelmän 

käyttämien konfiguraatiotiedostojen muokkaaminen ratkaisi ongelmat. 

 

Järjestelmän vianilmaisua simuloitiin Matlab-ohjelmistolla käyttämällä järjestelmästä tallennettuja 

vikakuvia ja tarkasteltiin suodattimien vaikutusta vianilmaisun viritykseen. Lisäksi tarkasteltiin eri 

mittausgeometrioden resoluutioita, minkä pohjalta annettiin ehdotuksia järjestelmän suodattimien 

sekä niiden dimensioiden valintaan. 

 

Katkokamerajärjestelmän merkittävin ongelma on ollut kameroiden synkronointi. Huonon synkro-

noinnin takia osa katkoista ei näkynyt lainkaan nauhoituksissa. Työssä esitettiin tähän mennessä teh-

tyjä toimenpiteitä synkronoinnin parantamiseksi, sekä esiteltiin menettelytapa, millä kameroiden 

synkronoinnin parantaminen on mahdollista häiritsemättä tuotantoa. 

 

Vianilmaisinjärjestelmän elinkaarta tarkasteltiin järjestelmän pääkomponenttien avulla. Vianilmai-

simessa käytettävien led-valojen osalta laadittiin arvio jäljellä olevasta käyttöiästä, sekä tarkasteltiin 

muiden komponenttien saatavuutta. Tehdyn selvityksen perusteella järjestelmä on elinkaarensa lop-

pupuolella. Useiden komponenttien saatavuus riippuu toimittajan varastotilanteesta tai mahdollisesta 

siirtymisestä korvaavien komponenttien käyttöön, koska käytettyjen komponenttien tuotanto on mo-

nelta osin lopetettu. 
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This Master’s thesis explores working principles and problems of web inspection and monitoring 

systems of Stora Enso's board machine two. Goal of this thesis was to present suggestions for fixing 

and improving these systems and to explore the lifecycle of these systems from the customers point 

of view. 

 

In the process literature describing these systems was explored all the way to datasheets of single 

components. Written material describing system settings, and the programming used in the system, 

was very limited. Therefore, everything related to these topics has been deduced from the system and 

tested in practice. 

 

The working principles of the systems were explained according to the literature, and after, the prob-

lems of the systems were viewed more closely. Mechanical problems of the web inspection system, 

such as problems in the measurement geometries, were compared to the original installation blue-

prints. Most of these problems can be solved by realigning and recalibrating the inspection beams. 

 

Problems in the inspection framework and system settings were viewed with two cases: small black 

spots and streaks, which were the most significant problems. In both of these cases modifying the 

system configuration files resolved the problems. 

 

Web inspection system's defect detection was simulated with Matlab-software and defect images 

obtained from the system. The effects of used filters to the tuning of the inspection system were 

explored. In addition, the resolution of different inspection geometries was compared, and based on 

these results suggestions for filter selections were given. 

 

Web monitoring system's most significant problem has been synchronization. Because of this, part 

of the web breaks was not captured in the recordings. This thesis presents the work done to improve 

the synchronization and describes a method for further improving the synchronization without inter-

ruptions in production. 

 

Web inspection systems lifecycle was researched based on the system's main components. An esti-

mation was calculated for the led beams used on the web inspection system for remaining lifetime. 

The availability of the used components was also explored. Based on the work done the system seems 

to be on the end half of its lifecycle. The availability of replacement parts is mostly dependent on the 

system supplier's stock, or system suppliers use of alternative components in the used parts, as pro-

duction of multiple main components has ended.  
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ALKUSANAT 

Tässä työssä käsitellään Kaukopään tehdasintegraatin kartonkikone kahden katkokamera- ja 

vianilmaisinjärjestelmän toimintaa ja sen ongelmia, sekä pyritään esittämään ratkaisuja näi-

hin ongelmiin. Työ on tehty Stora Enson Imatran tehtailla Efora Oy:n palveluksessa. Oman 

osuuteni alussa edeltäjäni piirsi kartongille tumman ja vaalean täplän, sekä viirun ja tätä 

kartonginpalaa tarkasteltiin taskulampun valossa. Tämän lyhyen vianilmaisimen toiminta-

kuvauksen jälkeen käytiin läpi laitteiston sijainti konesalissa ja matkani vianilmaisun maa-

ilmaan oli alkanut. 
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1. JOHDANTO  

Stora Enson Imatran tehtaiden kartonkikone KA2:lle hankittiin uusi vianilmaisin- ja katko-

kamerajärjestelmä vanhan vianilmaisinjärjestelmän tilalle 2013. Järjestelmät asennettiin kar-

tonkikoneeseen ja kehitystyötä jatkettiin normaalin tuotannon ohella. Lopulta ajan kuluessa 

järjestelmän toiminnasta tuli uusi normaali, vaikka kaikki ei toiminut kuten olisi pitänyt. 

Henkilöstömuutoksien takia järjestelmät siirtyivät kokonaisuudessaan vastuulleni jouluna 

2018. Tästä alkoi oma osuuteni, mikä lopulta johti tämän työn kirjoittamiseen. 

 

Tässä työssä esitetään vianilmaisin- ja katkokamerajärjestelmän toimintaa ja tarkastellaan 

kartonkikone kahden järjestelmän ongelmia, sekä pyritään esittämään ratkaisuja näihin on-

gelmiin seuraavien tutkimuskysymysten pohjalta. Mikä on vianilmaisinjärjestelmän tarkoi-

tus ja kuinka se toimii? Miksi vianilmaisin ei toimi halutulla tavalla ja kuinka sen toimintaa 

voidaan parantaa? 

 

Kartonkikone kahden vianilmaisinjärjestelmän asennus on aloitettu vuonna 2013 ja kattaa 

seuraavat osat: vianilmaisin, läpivalomittaus, yläpuolen korkeakulma- ja matalakulmamit-

taus, jotka käsittävät yhteensä 41 kameraa. Kamerat on sijoitettu viiteen kamerapalkkiin ja 

niiden kanssa käytetään kolmea valopalkkia. Tämän lisäksi järjestelmään on lisätty pituus-

leikkurin vianilmaisin, Unwind Control System eli pituusleikkurin pysäytysjärjestelmä ja 

Customer Roll Defect Report eli asiakasrullien vikaraportointi. 

 

Katkokamerajärjestelmään kuuluu 22 katkokameraa. Työssä tarkastellaan, kuinka katkoka-

merajärjestelmä toimii, mitkä ovat järjestelmän ongelmat ja kuinka järjestelmän toimintaa 

voidaan parantaa. Vianilmaisin- ja katkokamerajärjestelmien elinkaarta tarkastellaan pää-

komponenttien, kuten vianilmaisimessa käytetyn valaistuksen, kameroiden ja kameratieto-

koneiden osalta. Lisäksi selvitetään järjestelmätoimittajaa sitova varaosien saatavuus. 

 

Toisessa luvussa käsitellään vianilmaisimen toimintaperiaatetta ja tarkastellaan paperiteolli-

suudessa vianilmaisuun käytettyjä mittausgeometrioita. Kolmannessa luvussa perehdytään 

kartonkikone KA2:n vianilmaisinjärjestelmän mekaanisiin ja ohjelmiston ongelmiin. Tämän 

jälkeen käydään läpi kaksi merkittävää ongelmaa vianilmaisimen toiminnassa. Vianilmaisi-

men toiminnan ymmärtämiseksi ja parantamiseksi luvussa neljä simuloidaan vianilmaisua 

ja tarkastellaan suodattimien vaikutusta vianilmaisuun. Luvussa viisi tarkastellaan katkoka-

merajärjestelmän toimintaa ja ongelmia, sekä lopuksi tarkastellaan järjestelmien elinkaarta. 
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2. VIANILMAISIMEN TOIMINTA 

Yksinkertaistetusti vianilmaisimen toimintaa voidaan kuvata valolla ja kameralla. Valolla 

valaistaan tarkasteltavaa kohdetta ja kameralla kuvataan kappale. Tarkastelemalla otettua 

kuvaa voidaan kappaleen pinnanmuotoja ja ominaisuuksia tulkita havaittujen vaaleiden ja 

tummien kohtien avulla. Tarkastelun kohteena olevaa kappaletta valaistaan erilaisista kul-

mista, riippuen siitä, mitkä kappaleen ominaisuudet ovat merkityksellisiä. Alla esitettynä 

kuvassa 1 periaatekuva samasta kappaleesta valaistuna eri kulmista. 

 

 

Kuva 1. Valaistuksen kulman muutoksen vaikutus. 

 

Kuvassa 1 vasemmalla valo osoittaa kappaleeseen oikealta lähes pystysuorassa, keskellä oi-

kealta lähes vaakasuorassa ja oikealla pystysuoraan kappaleen yläpuolelta. Kuvasta voidaan 

huomata varjon muodon, sekä kappaleesta havaittavien vaaleiden kohtien muuttuvan mer-

kittävästi riippuen valaistuksen kulmasta. Yllä esitettyä periaatetta hyödyntämällä voidaan 

vianilmaisimella havaita vikoja, jotka ovat samanvärisiä kuin tarkasteltava tausta, koska 

muutokset kuten kohoumat tarkasteltavassa materiaalissa aiheuttavat varjoja ja vaaleampia 

kohtia, jotka voidaan havaita. 

 

Yleisesti paperiteollisuudessa käytetään kahta kameratyyppiä, matriisi- ja viivakameroita. 

Myös muiden ilmaisimien kuten fototransistorien käyttö on mahdollista, mutta tämänkaltai-

nen ilmaisu on yleisesti käytössä paperiteollisuudessa vain vanhoissa vianilmaisinjärjestel-

missä. Matriisikameran ja viivakameran suurin ero on kuvasensori. Matriisikamerassa (mat-

rix camera) sensori on neliön mallinen ja pikseleitä siinä voi olla esimerkiksi 2040 x 1020. 

Viivakamerassa (line scan camera) sensori on muodoltaan viivan mallinen ja esimerkiksi 

8192 pikseliä leveä. Molemmissa kameroissa koko sensori valotetaan yleensä kerralla, jol-

loin viivakameralla kuva muodostetaan rivi kerrallaan ja matriisikameralla kuva kerrallaan. 

Molemmissa kameratyypeissä kennot ovat yleensä CMOS-kennoja (Complementary Metal 

Oxide Semiconductor). 
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Vianilmaisinjärjestelmä käsittää 41 viivakameraa, jotka on sijoitettu eri mittausgeometrioi-

hin viiteen erilliseen kamerapalkkiin sekä kolme LED-tekniikalla (Light Emitting Diode) 

toteutettua ilmajäähdytettyä valopalkkia. Kuva järjestelmän yksinkertaistetusta signaali-

tiestä kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Yksinkertaistettu järjestelmän signaalitie. 

 

Viivakamerat tukevat Camera Link-standardia ja tämän mukaisesti ne käyttävät Frame grab-

ber-kortteja kuvien prosessointiin. Kortit on kytketty kameratietokoneiden PCI-väylään (Pe-

ripheral Component Interconnection) ja vastaavasti kameratietokoneet kommunikoivat 

vianilmaisimen palvelimen kanssa. Vianilmaisimen palvelin on virtuaalikone, joka on Stora 

Enson virtuaaliympäristössä. 

 

2.1 Valaistus 

Valaistuksessa käytetään erilaisia geometrioita riippuen siitä, mitkä materiaalin ominaisuu-

det ovat merkityksellisiä. Pääosin paperiteollisuudessa valaisimet on valmistettu käyttäen 

LED-tekniikkaa, niiden pitkän käyttöiän ja stabiilin valotehon ansiosta. (Martin 2013, s.4) 

LED-paneelit asennetaan peräjälkeen koko kartonkiradan leveydelle ja tarkoituksen mukaan 

käytetään joko kohdistettua valoa tai hajavaloa. KA2:n järjestelmässä valaistuksen valotehoa 

ohjataan takaisinkytkennällä kamerapalkeilta. Jokaisessa kamerapalkissa keskimmäisten ka-

meroiden harmaasävyä verrataan ennalta määritettyyn tavoitearvoon ja tämän erosuureen 

perusteella ohjataan valojen tehoa. 

 

Valaistuksen tarkoituksena on maksimoida kiinnostavien (tässä tapauksessa kartongin vir-

heiden) piirteiden kontrasti ja minimoida itse tuotteen kontrasti, mikä tarkoittaa optimitilan-

teessa täysin homogeenista taustaa, mistä vikojen piirteet erottuvat helposti. Tämän lisäksi 

valaistuksen tulee olla riittävän tehokas ja stabiili, että ulkoiset muuttujat (esimerkiksi kone-

salin valaistus) eivät vaikuta vianilmaisuun. (Martin 2013, s.8) 
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Järjestelmässä käytetään kohdistettua (directed), sekä hajavaloa (diffused). Valopalkit ovat 

muuten identtisiä keskenään, mutta yläpuolen ja alapuolen valopalkkiin on lisätty diffuusori 

(diffuser), jota ei käytetä läpivalossa. Valopalkin rakenne esitettynä kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Valopalkin periaatteellinen rakennekuva. Kuvassa vasemmalla linssi, oikealla led ja jäähdytin-

rivasto. 

 

Käytettäessä hajavaloa linssin ja valopalkin lasisen ikkunan väliin on lisätty diffuusori, joka 

saa valon heijastumaan laajemmalle alueelle. Diffuusorin käytöllä pyritään pienentämään 

kartonkiradan formaation vaikutusta vianilmaisuun. Koska valo osuu tarkasteltavaan mate-

riaaliin useammasta kulmasta ja vastaavasti heijastuu useammasta kulmasta, saaden taustan 

vaikuttamaan tasaisemmalta. 

 

Läpivalossa käytetään kohdistettua valaistusta (directed), jolloin linssillä valo ohjataan suo-

raan kartonkiradan läpi. Tällöin epätasaisuudet ja virheet saavat valon heijastumaan muualle 

kuin kameraan ja aiheuttaen tummemman kohdan. Suoralla valaistuksella saavutetaan myös 

parempi läpäisykyky, jolloin paksumman tuotteen mittaaminen on mahdollista kuin käytet-

täessä hajavaloa. 

2.2 Mittausgeometriat 

Läpivalo (Transmission / Back Lighting) on mittausgeometria, jossa tarkasteltava materiaali 

valaistaan takapuolelta kameroiden kuvatessa vastakkaiselta puolelta. Läpimittauksen peri-

aate esitettynä kuvassa 4. Tämän mittauksen tärkein tehtävä on paperiteollisuudessa reikien 

ja ohentumien ilmaisu kartonkiradasta. (Martin 2013, s.15) 
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Kuva 4. Läpimittauksen periaatekuva. 

 

Läpimittauksessa kontrastin muutos on vioilla usein hyvin suuri. Reikien tapauksessa valo 

osoittaa suoraan kohti kameroita, jolloin tummempana näkyvään kartonkirataan muodostuu 

kirkas valkoinen aukko. Esimerkiksi tummien täplien ilmaisun osalta läpimittauksen rajoit-

tava tekijä on kartongin läpinäkyvyys. Valotehoa on käytettävissä rajallisesti ja vaikka käy-

tetään kohdistettua valaistusta. 

 

Korkeakulmamittauksessa (Reflection field / Darkfield) valon tulokulma on merkittävästi 

suurempi kuin heijastuskulma kameralle. Tämän seurauksena kuvien tausta on yleensä tum-

mempi kuin muilla mittausgeometrioilla ja viat näkyvät vaaleampina. (Martin 2013, s.17) 

Korkeakulmamittauksen periaate esitettynä kuvassa 5. 
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Kuva 5. Korkeakulmamittauksen periaatekuva. 

 

Korkeakulmamittauksen toiminta perustuu valon heijastumiseen suurimmaksi osaksi muu-

alle kuin kameraan. Tumma tausta muodostuu, kun normaalisti valo heijastuu poispäin ka-

merasta ja viat näkyvät vaaleina koska vian kohdalta valo heijastuu kohti kameraa. (Martin 

2013, s.17) 

 

Matalakulmamittauksessa valon tulokulma on lähes sama kuin valon heijastuskulma. Tällöin 

tarkasteltavasta pinnasta heijastuu enemmän valoa kameralle kuin korkeakulmamittauk-

sessa, ja kuvien taustat näyttävät yleensä vaaleilta ja viat tummilta. (Martin 2013, s.16-17) 

Matalakulmamittauksen periaate esitettynä kuvassa 6. 
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Kuva 6. Matalakulmamittauksen periaatekuva. 

 

Mittauksen toimintaperiaatteena viattomasta materiaalista heijastuu tasainen valo kameraan 

ja vikojen kohdalla valo heijastuu muualle, jolloin vika näkyy tummempana (Martin 2013, 

s.17). Korkeakulma- ja matalakulmamittaukset on sijoitettu kartonkiradan ylä- sekä alapuo-

lelle. 

 

Myöhemmin esitettävän testijakson aikana lähes kaikki reiät ilmaistiin järjestelmän läpimit-

tauksella, sekä osa vaaleista täplistä. Korkeakulmamittauksella ilmaistiin tummat täplät ja 

matalakulmamittauksella loput vaaleista täplistä ja kaikki viirut. 

 

2.3 Järjestelmän toiminta  

Viivakameroissa kuvasensori koostuu yhdestä rivistä fotodetektoreita (photo-detector), 

mitkä muuntavat sensoriin heijastuneen valon sähköiseksi signaaliksi. Tämän rakenteen ta-

kia joko kameraa tai kuvattavaa kohdetta on liikutettava tiedossa olevalla nopeudella, jolloin 

koko kappale voidaan kuvata. (Batchelor 2012, s.487) 

 

Koska kartonkirata liikkuu nopeasti (noin 5 – 7 m/s) on käytettävä lyhyttä integrointiaikaa, 

että kuvista ei tule venyneitä. Lyhyt integrointiaika tarkoittaa vastaavasti tarvetta suurelle 

valoteholle. Koska kuvasensori on kapean suorakulmion muotoinen, myös käytössä oleva 
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valoteho kohdistetaan mahdollisimman kapealle alueelle, jolloin käytettävissä olevaa valo-

tehoa haaskataan mahdollisimman vähän. (Batchelor 2012, s.488) 

 

Konenäkösovelluksissa käytetyissä viivakameroissa on lähes aina symmetriset kuvasensorit, 

missä elementin korkeus on sama kuin niiden horisontaalinen etäisyys (Batchelor 2012, 

s.488). Tämä mahdollistaa yhdessä tiedetyn nopeuden kanssa sen, että kuvatut pikselit ovat 

neliön muotoisia. Koska pikselit ovat neliön muotoisia on kuvien prosessoinnissa käytetty 

laskenta yksinkertaisempaa kuin tilanteessa, jossa ne olisivat esimerkiksi suorakulmion 

muotoisia. (Batchelor 2012, s.41) 

 

Viivakameroissa käytetään CMOS-sensoreita. Sensori koostuu rivistä fotodiodeja, joilla jo-

kaisella on omat näytteistys- (sampling) ja kytkentäpiirit (switching). Yksinkertaisimmillaan 

sensori nollataan käänteisbiasoimalla fotodiodit, minkä jälkeen ne irrotetaan biasointijännit-

teestä. Sensori on valmis valotettavaksi, jolloin integrointiajan aikana fotodiodien jännite 

laskee niiden vastaanottaman valon määrän mukaan. Integrointiajan kulutta sensorin foto-

diodit näytteistetään. (Batchelor 2012, s.385) 

 

Näytteistäminen voidaan toteuttaa siirtämällä fotodiodien varaukset niitä vastaaville kon-

densaattoreille. Kondensaattoreilta jännitteet voidaan vastaavasti lukea eteenpäin. Toisin 

kuin CCD-sensoreilla (Charge Coupled Device), CMOS-sensoreilla detektoreille muodos-

tunutta varausta ei siirretä, vaan pelkkä jännite kopioidaan fotodiodeilta kondensaattoreille. 

Tämän takia fotodiodit ovat edelleen varautuneita näytteistämisen jälkeen, minkä takia ne 

käänteisbiasoidaan uudelleen ennen seuraavaa integrointisykliä. (Batchelor 2012, s.385) 

 

Näytteistämisen jälkeen fotodiodien muodostamat varaukset vahvistetaan, korjataan ja 

muunnetaan digitaaliseen muotoon. Samaan aikaan kun edellisen integrointisyklin tuloksia 

käsitellään, voidaan samanaikaisesti aloittaa uusi integrointisykli. Valmiiden tietojen luke-

miseen käytetään useita ulostuloja (taps), jolloin kameralta voidaan siirtää dataa entistä no-

peammin. (Teledyne Dalsa 2014) 

 

Kamerassa suoritetun prosessoinnin jälkeen data siirretään CameraLink-standardin mukai-

sesti Frame grabber-korteille käsiteltäväksi. CameraLink-määrittää käytettyjen kameroiden 

kaapeloinnin, liittimet ja datan siirron. Kameroiden ohjaamiseen käytetään RS232-standar-

dia ja datan siirtoon Channel Link-standardia, minkä pohjalta CameraLink on saanut al-

kunsa.  
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Käytettäessä CameraLink-standardia, jokaisella kameralla tulee olla oma kanava kameratie-

tokoneelle. Tämä tarkoittaa tarvetta suuremmalle määrälle fyysisiä laitteita, mutta mahdol-

listaa samalla sen, että jokaisella kameralla on ennalta arvattava ja samankaltainen viive da-

tan siirrossa. (Batchelor 2012, s.502-503) (Stemmer imaging 2008) 

 

Frame grabber-kortti käsittelee kameralta tulevan signaalin. Esimerkiksi suodatus, vianil-

maisu, vikojen yhdistely (merging) ja luokittelu on toteutettu kameratietokoneella frame 

grabber-kortilla. Korteilla on muistia, prosessointiyksikkö ja PCI-kääntäjä, jolla prosessoitu 

data voidaan siirtää kameratietokoneen PCI-väylään (Silicon Software 2019). Prosessoin-

tiyksikkö on yleensä FPGA (Field-Programmable Gate Array) sen rinnakkaislaskentaomi-

naisuuksien takia.  

 

Esimerkiksi Basler on toteuttanut FPGA ohjelmoinnin VisualApplets-ohjelmistolla. Visu-

alApplets on graafinen ohjelmointiympäristö FPGA-laitteiston ohjelmointiin. Ohjelmoin-

tiympäristön avulla voidaan operaattoreita ja suodattimia yhdistelemällä prosessoida kame-

roilla kuvattua dataa. Tämän jälkeen haluttu prosessi käännetään ja suorittimen logiikkapor-

tit ohjelmoidaan vastaavasti, jolloin prosessi voidaan suorittaa reaaliajassa. (Silicon Soft-

ware 2020) 

 

Vianilmaisun jälkeen kameratietokoneilla suoritetaan vikojen luokittelu. Järjestelmä käyttää 

tähän normaalisti paperiteollisuudessa C5.0 luokittelijaa. Mahdollista on käyttää myös toista 

luokittelijaa ensimmäisen jälkeen, mutta tämä on harvoin tarpeellista paperiteollisuudessa. 

C5.0 luokittelija luo sille opetetusta materiaalista puurakenteen, missä eri vikaluokat ovat 

puun lehtiä. Rakenne voidaan esittää myös if – else-rakenteena. C5.0 luokittelija on luotu 

ennustamaan sille opetetusta materiaalista tuntemattoman tapauksen luokka. Tämä suorite-

taan vianilmaisijan tapauksessa vikakuvista laskettujen ominaisuuksien avulla. (RuleQuest 

Research 2019) 

 

Palvelin on toteutettu virtuaalisena Stora Enson virtuaaliympäristössä. Data siirretään kame-

ratietokoneilta virtuaalipalvelimelle valokuidulla ja kameratietokoneet hakevat ohjelmis-

tonsa vianilmaisimen palvelimelta. Vianilmaisimen tallentamat kuvat ja vikatietojen tieto-

kanta sijaitsevat palvelimella. Virtuaalipalvelimella toimii myös diagnostiikka, joka vastaan-

ottaa dataa järjestelmän komponenteilta ja näyttää diagnostiikkatietoja komponenttien ti-

lasta. 

 

Järjestelmän toimintaan on mahdollista tehdä merkittäviä muutoksia pysäyttämättä järjestel-

mää. Tämä on mahdollista koska järjestelmässä käytetään tulkittua ohjelmointia (interpreted 
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programming). Erona perinteisempään käännettyyn (compiled) ohjelmointiin on se, että kir-

joitettu koodi tulkitaan suoraan ohjelmaksi. Tällöin suurienkin muutoksien tekeminen on-

nistuu nopeasti, koska kirjoitettua koodia ei tarvitse erikseen kääntää, vaan muutokset teh-

dään suoraan lähdekoodiin ja ne tulkitaan uudelleen ja ovat näin suoraan käytettävissä ilman 

uudelleenkäynnistyksiä tai muita muutoksia. (Indiana University 2018) 
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3. JÄRJESTELMÄN ONGELMAT 

Vianilmaisinjärjestelmän ongelmien ratkaisemiseksi perehdyttiin mekaanisiin ongelmiin, 

sekä ohjelmiston ongelmiin. Usein mekaanisia ongelmia voidaan korjata muutoksilla ohjel-

miston asetuksiin ja ohjelmiston ongelmia mekaanisin muutoksin, mutta aina vain tiettyyn 

rajaan asti. Tästä syystä kokonaisvaltaisen tilannekuvan muodostaminen on tärkeää, että toi-

menpiteet osataan kohdistaa oikein. Koska käyttöönotosta oli kulunut aikaa ovat monet asiat 

unohtuneet ja joistakin virheellisistä toiminnallisuuksista tullut normaaleja. Tuotanto-orga-

nisaatiolta saatujen kommenttien pohjalta tarkasteltiin järjestelmän toimintaa ja ongelmien 

aiheuttajia alettiin selvittämään. 

 

3.1 Mekaaniset ongelmat 

Yläpuolen matalakulmageometrian kanssa oli ollut ongelmia ja sitä oli suunnattu uudelleen. 

Tästä huolimatta signaali oli matalakulmamittauksessa usein liian epästabiili radan kireyden 

vaihdellessa. Tämän seurauksena yläpuolella jouduttiin käyttämään täysin erilaisia il-

maisurajoja kuin alapuolen matalakulmamittauksessa. Kuvassa 7 esitettynä signaali joulu-

kuussa 2018. 

  

 

 

Kuva 7. Yläpuolen matalakulmamittauksen videosignaali joulukuussa 2018. 

 

Kuvasta 7 nähdään oikealla kartonkikoneen hoitopuolella kameroiden olevan vinossa kar-

tonkirataan nähden. Tämä voidaan todeta kuvan oikeassa laidassa näkyvästä vinosta signaa-

lista. Esimerkiksi kuvassa kohdassa 100000–105000 näkyvän yksittäisen kameran signaalin 

taso on merkittävästi alempana vasemmalla kuin oikealla. Lisäksi kamerat on suunnattu eri 

kohtiin radan pituussuunnassa, koska osalla kameroista signaalin taso on korkeampi, eli toi-

sinsanottuna ne katsovat lähemmäs valon kirkkainta kohtaa. 
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Yläpuolelle oli suunniteltu telojen geometrian muutosta, siten että vianilmaisimen mittatelan 

jälkeen olevaa telaa siirrettäisiin. Siirron tavoitteena oli saada enemmän kosketuspintaa mit-

tatelan ja kartongin välille mittauksen stabiloimiseksi. Suunnitelma telansiirrosta esitettynä 

kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Vianilmaisimen yläpuolen telan geometriamuutos. Telaa siirrettiin 235 millimetriä alaviistoon. 

 

Nopean aikataulun takia toimittajaa ei ehditty saamaan paikalle toteuttamaan yläpuolen ka-

librointia samassa yhteydessä. Toimittajan kanssa keskustelun jälkeen tilanteella ei uskottu 

olevan vaikutusta huonompaan suuntaan, sillä yläpuolen kameroiden oletettiin olevan suun-

nattu telan märänpään puolelle, jolloin ilmaisun tilanne voisi ainoastaan parantua. Kuvassa 

9 matalakulmamittauksen videosignaali heti geometriamuutoksen jälkeen. 
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Kuva 9. Matalakulmamittauksen videosignaali telan siirron jälkeen. Kuvassa vasemmassa laidassa kar-

tonkikoneen käyttöpuoli ja oikealla hoitopuoli. 

 

Kuten kuvasta 9 nähdään, telan siirto vaikutti merkittävästi matalakulmamittauksen signaa-

liin. Hoitopuolen kamerat katsovat aivan valaistun alueen reunaan ja näin ollen näkevät hy-

vin tumman kuvan. Koska tässä kohtaa kartonkikone oli käynnissä ja viirut haluttiin saada 

näkyviin, jouduttiin tilanne korjaamaan ilmaisuasetuksia virittämällä. Kameroiden valotus-

aikaa pidennettiin ja videosignaalin vahvistusta nostettiin, jotta kameroilla pystyttiin ilmai-

semaan vikoja. Toimenpiteiden jälkeinen videosignaali esitettynä kuvassa 10. 

 

 

 

Kuva 10. Yläpuolen matalakulmamittauksen signaali muutosten jälkeen. 

 

Muutettujen asetusten avulla mittaus saatiin toimimaan mutta kuten kuvasta 10 nähdään, on 

signaali piikikäs. Tämä johtuu signaalin suuremmasta vahvistuksesta. Alla viirujen ilmai-

suun käytetyn kanavan videosignaali kuvassa 11. 

 

 

 

Kuva 11. Yläpuolen matalakulmamittauksen kanavan CH3 videosignaali. 
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Kuvasta 11 signaalin piikikkyys käy ilmi vielä paremmin. Sinisellä kuvassa on merkitty il-

maisurajat tummille ja vaaleille vioille. Punaisella näkyvät piikit ilmaistaan vikana. Ongel-

malliseksi tilanteen tekee taustakohinasta aiheutuvien piikkien koko, minkä takia il-

maisurajoja on jouduttu muuttamaan. Runsaasti aikaa käyttämällä yläpuolen matalakulma-

mittaus saatiin kuitenkin toimimaan tyydyttävästi. 

 

Vianilmaisimen mittausgeometrioita oli säädetty aiemmin useampaan otteeseen. Tämän tie-

don ja yläpuolen matalakulmamittauksen tilanteen takia mittausgeometrioiden tärkeimpiä 

etäisyyksiä ja kulmia tarkastettiin. Mittoja voidaan pitää suuntaa antavina, koska jokaiselle 

kameralle on omat mekaaniset säätönsä kamerapalkin sisällä. Mittausten perusteella voidaan 

kuitenkin todeta, että osa mitoista on merkittävästi erilaisia kuin asennuskuvissa. Geo-

metrioiden erotukset asennuskuviin verrattuna esitetty kuvissa 12 ja 13. 

 

 

Kuva 12. Vianilmaisimen ala- ja yläpuolen korkea- ja matalakulmageometriat. Mitat kuvassa ovat ero-

tuksia asennuskuvien ja mitatun välillä. 
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Käytettävissä olleista asennuskuvista ei löydetty mittoja MD-suunnassa alapuolen valopal-

kille, eikä läpimittauksen kamerapalkille. Muita mittoja tarkistettiin ja erityisesti alapuolen 

geometriassa mitat poikkesivat merkittävästi. Yläpuolen matalakulmamittauksessa hoito-

puolen reuna oli kauempana mittatelasta kuin käyttöpuolen reuna ja valopalkki oli hoitopuo-

lelta 13 millimetriä ylempänä kuin käyttöpuolelta. Nämä virheet geometriassa ja kameroiden 

suuntauksissa ovat todennäköisin syy telan siirron aiheuttamaan tilanteeseen. Läpimittauk-

sen kamerapalkin paikasta ei löydetty käytettävissä olleista asennuskuvista MD-suunnassa 

mittoja. Läpimittauksen geometria kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13. Vianilmaisimen läpimittauksen geometria. Mitat kuvassa ovat erotuksia asennuskuvien ja mi-

tatun välillä. 

 

Läpimittauksen valopalkki oli noin 30 millimetriä kauempana telasta kuin asennuskuvissa, 

jolloin myös kamerapalkin ja valopalkin kulmaa on jouduttu säätämään. Valopalkkia ei 

myöskään ole mahdollista siirtää asennuskuvissa esitetylle paikalle, sillä valon kuoressa ole-

vat lukot ottaisivat telaan kiinni. Läpimittauksen valo on lisäksi kaarellaan ja valon kuori on 

auennut lasin ympäriltä ja tätä on tiivistetty ilmeisesti silikonilla, mikä alkaa hitaasti irtoa-

maan liimauksestaan. 
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Järjestelmätoimittaja tilattiin kalibroimaan yläpuolen mittausta. Yläpuolen matalakulmamit-

tauksen lisäksi korkeakulmamittauksessa ongelmana oli radan reunan aiheuttama häiriö. 

Kartonkiradan reuna kävi hoitopuolen reunimmaisen kameran katselualueen ulkopuolella, 

jolloin reunantunnistus ei toiminut oikein. Tästä aiheutui vikakartalle runsaasti vikoja, joita 

ei todellisuudessa ollut olemassa.  

 

Matalakulmamittauksen kalibroinnin yhteydessä korkeakulmamittauksen ristiinkatselualu-

eet tarkistettiin ja hoitopuolen reunimmaista kameraa siirrettiin 45 mm kauemmas ongelman 

korjaamiseksi. Korkeakulmamittauksen videosignaali siirron jälkeen esitettynä kuvassa 14. 

Kameroiden sijainnin lisäksi toinen mahdollinen aiheuttaja on koko korkeakulmapalkin 

asennuskorkeus, mikä on alempana kuin asennuskuvissa. 

 

 

 

Kuva 14. Yläpuolen korkeakulmapalkin videosignaali valon ja kameroiden suuntauksen jälkeen. Ku-

vassa vasemmassa laidassa kartonkikoneen käyttöpuoli ja oikealla hoitopuoli. 

 

Kuvasta 14 nähdään, että oikeassa laidassa oleva pystysuora reuna on merkittävästi lähem-

pänä mitta-asteikon reunaa kuin vasemmalla puolella. Ongelma ilmenee, kun pystysuora osa 

eli kartonkiradan reuna käy kameran katselualueen ulkopuolella ja palaa sitten takaisin. Täl-

löin kamera ei näe reunaa ja videosignaalin reunimmainen osa vaihtelee tumman ja vaalean 

välillä, jolloin se ilmaistaan vaihtelun vuoksi vikana. Samassa yhteydessä kalibroidun mata-

lakulmamittauksen signaali esitettynä kuvassa 15 linjauksen ja asetusten palauttamisen jäl-

keen koneen käyntiinlähtöhetkellä. 

 

 

 

Kuva 15. Yläpuolen matalakulmapalkin videosignaali valon ja kameroiden suuntauksen jälkeen koneen 

käyntiinlähtöhetkellä. Kuvassa vasemmassa laidassa kartonkikoneen käyttöpuoli ja oikealla hoitopuoli. 
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Yläpuolen matalakulmamittaus ei toiminut odotetusti. Järjestelmän toiminta tarkastettiin ja 

kaikki vaikutti toimivan normaalisti. Hoitopuolen kameroilta ei kuitenkaan saatu kunnollista 

signaalia, jolloin jouduttiin jälleen korjaamaan tilannetta säätämällä kameroiden valotusai-

koja ja vahvistusta. Syyn oletettiin olevan virhe kalibroinnissa ja tilanteesta keskusteltiin 

toimittajan kanssa. 

 

Yläpuolen kamerapalkkien suuntauksen yhteydessä yläpuolen valopalkki oikaistiin. Valo-

palkki on alun perin kiinnitetty ainoastaan päistään ja tämän seurauksena valo oli painunut 

notkolleen. Tämän jälkeen valoon oli asennettu ketjut yläpuolelta tukemaan valoa. Ketjujen 

asentamisen jälkeen kierretangot oli lisätty rullaimen rungosta valopalkkiin, mutta niitä ei 

ollut koskaan kiristetty. Ketjut poistettiin valopalkista ja se oikaistiin kierretankojen avulla. 

 

Myöhemmässä seisakissa yläpuolen matalakulmamittauksen kamerapalkin kallistuma oi-

kaistiin ja linjaus tarkastettiin. Kalibroinnin jälkeinen videosignaali esitettynä kuvassa 16. 

Ennen muutoksia videosignaali tarkastettiin ja sen todettiin olevan kunnossa, eikä se näin 

ollen vastannut odotusta kuvassa 9 esitetystä signaalista. Edellisen kalibroinnin jälkeisen ti-

lanteen aiheuttaja jäi epäselväksi. 

 

 

 

Kuva 16. Yläpuolen matalakulmamittauksen videosignaali kalibroinnin jälkeen. 

 

Vertaamalla kuvaa 10 ja kuvaa 16 voidaan huomata signaalin tasoittuneen merkittävästi. 

Koska signaalissa taustakohinan osuus on pienentynyt, on näin ollen myös vianilmaisun vi-

rittäminen merkittävästi helpompaa kuin aiemmin. Kuvassa 17 esitetty matalakulmamittauk-

sen kanavan CH3 videosignaali. 
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Kuva 17.  Yläpuolen matalakulmamittauksen kanavan CH3 videosignaali. 

 

Kuvasta 17 nähdään yläpuolella pääasiassa viirujen ilmaisuun käytettävä signaali. Vertaa-

malla kuvaan 11 voidaan nähdä tilanteen parantuneen. Signaalin taustakohina on pienenty-

nyt ja signaalissa ei ole enää suuresta vahvistuksesta aiheutuvia piikkejä. Pelkästään tarkas-

telemalla järjestelmän videosignaaleja voidaan todeta vianilmaisun tilanteen parantuneen 

tehtyjen muutosten seurauksena. Saavutettujen tulosten perusteella voidaan todeta, että teh-

dyt toimenpiteet ovat olleet oikeita ja niiden toteuttamista kannattaa jatkaa. 

3.2 Ohjelmiston ongelmat 

Vianilmaisimen ilmaisuasetuksissa oli ollut kummallista vaihtelua ja tästä syystä oli laadittu 

excel-taulukko asetusten seurantaa varten. Tämän lisäksi ilmaisuasetusten säätöön käytetty 

ohjelma SWP antoi usein alla kuvassa 18 esitetyn virheilmoituksen, kun asetuksia yritettiin 

muuttaa. 

 

 

Kuva 18. Vianilmaisimen virheilmoitus. 

 

Asiaa tutkittaessa huomattiin, että asetusten säätöön käytetty SWP-ohjelma tallensi kyllä 

muutokset, mutta usein tallennus tehtiin uudelleen, poistamatta vanhoja asetuksia. Tästä 

syystä ajan saatossa ilmaisuasetukset sisältävä tiedosto oli kasvanut pitkäksi, sekä sisälsi 

useat eri asetusarvot samalle lajiryhmälle. Osa tiedostostoista sisälsi myös osittain käsin kir-

joitettuja asetuksia. Kuvassa 19 esimerkki osasta matalakulmapalkin asetuksista. 
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Kuva 19. Osa yläpuolen matalakulma-palkin asetuksista. 

 

Järjestelmä toimii myös muilta osin samalla tavalla kuin edellä esitetyn SWP:n tapauksessa. 

Käytetyt ohjelmat ovat graafisia käyttöliittymiä käyttäjiä varten ja nämä ainoastaan lukevat 

ja kirjoittavat asetukset tiedostoihin. Varsinainen tietojen käyttö tapahtuu itse järjestelmässä. 

 

Xpert Rule Macro Library on vianilmaisimen toimittajan ratkaisu yleisimpiin tarpeisiin 

vianilmaisimen lisäominaisuuksien muokkaamiseen. Tämän ohjelman avulla voidaan esi-

merkiksi määritellä tummien ja vaaleiden viirujen yhdistäminen pitkiksi ja lyhyiksi viiruiksi, 

tai että kaikki rullanvaihtojen aikana ilmaistut viat merkitään END-vikaluokkaan. Xpert 

Rule Macro Libraryn kanssa ongelmiin törmättiin viirujen ilmaisun yhteydessä. Asetuksia 

muutettiin useaan otteeseen eikä tilanne muuttunut. 

 

Tästä syystä toimittajan kanssa sovittiin konfiguraatiotiedostojen siivoamisesta. Pyyntöön 

kirjattiin siivouksen tavoitteena olevan graafisten käyttöliittymien toiminnan palauttaminen 

siivoamalla erityisesti SWP:n ilmaisuasetukset, sekä järjestelmän toiminnan vakauttaminen. 

Siivousta suoritettiin kahden eri tekijän toimesta, eikä kummastakaan saatu raporttia mitä oli 

tehty. Tiedostoja tarkastelemalla voitiin kuitenkin todeta, että ainakaan sitä mitä oli pyydetty 

ei ollut tehty.  

 

Tämän jälkeen tiedostojen siivousta yritettiin itse, mikä osoittautui ongelmalliseksi. Tie-

dosto oli rivittynyt niin pitkäksi ja leveäksi että yhdellä näytöllä tarkastelu oli vaikeaa. Tä-

män lisäksi yhden merkin puuttuessa tai ollessa väärässä paikassa koko vianilmaisin lopetti 

toimintansa, mikä teki virheiden etsinnästä ja testauksesta haastavaa käyvällä kartonkiko-

neella. Lopulta kolmas toimittajan edustaja siivosi konfiguraatiotiedostoja. Tällä päästiin 

SWP:n suhteen eteenpäin ja ainakaan useita päällekkäisyyksiä ei enää ollut ilmaisuasetuk-

sissa. Yllä esitetystä virheilmoituksesta ei kuitenkaan päästy täysin eroon, joten ohjelman 

jatkuva toimimattomuus ja yleinen hitaus johtivat siihen, että vianilmaisinta viritettiin jat-

kossa suoraan näistä konfiguraatiotiedostoista käsin. 
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3.3 Viirujen ilmaisu 

Vianilmaisimen viirujen ilmaisusta saatiin runsaasti palautetta. Välillä ilmaisu toimi hyvin 

ja välillä viirut peittivät lähes puolet vikakartasta, tehden siitä täysin hyödyttömän. Viirujen 

ilmaisuasetuksia viritettiin useaan otteeseen ja toiminta parani. Tästä huolimatta sama ti-

lanne uusiutui, kuitenkin harvemmalla aikavälillä. Kuvassa 20 konerullan vikakartta, jossa 

tilanne on nähtävissä. Asiasta keskusteltiin toimittajan kanssa, mutta varsinaista ratkaisua ei 

löydetty. 

 

 

Kuva 20. Vianilmaisimen ilmaisemat viirut vikakartalla. Kuvassa vasemmalla kartongin yläpuolen mit-

taus ja oikealla läpivalo ja alapuolen mittaus. 

 

Vikakartalla (kuva 20) näytetään lyhyitä (valkoiset) ja pitkiä (punaiset) viiruja. Vianilmaisin 

ilmaisee kuitenkin yleisesti vikoja, jotka ovat tummempia tai vaaleampia kuin kartonkiradan 

keskiarvo. Tämän perusteella voitiin olettaa, että myös viirut ilmaistaan tummina ja vaaleina 

vikoina ja ne yhdistetään myöhemmässä vaiheessa pitkiksi ja lyhyiksi viiruiksi. Aiemmin 

mainittu Xpert Rule Macro Library tarjoaa ratkaisun viirujen yhdistelyyn, missä käyttäjä voi 

määrittää vaadittavan lyhyiden viirujen lukumäärän sekä välimatkan pitkän viirun muodos-

tamiselle. Viirujen yhdistelyn määrittelynäkymä esitettynä kuvassa 21. 
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Kuva 21. Xpert Rule Macro Libraryn viirujen yhdistely. 

 

Valikosta voidaan valita viirujen yhdistely kolmelle eri pituiselle viirulle ja jokaiselle näistä 

on oma päälle / pois valinta. Defect classes valikosta valitaan halutut vikaluokat joihin yh-

distely vaikuttaa ja context valinnalla valitaan toleranssi CD-suunnassa (cross direction) ja 

MD-suunnassa (machine direction). Tämän jälkeen määritellään raja-arvo, kuinka monta ly-

hyttä viirua context valinnan alueella tulee olla. Lisäksi määritellään uusi vikaluokka, jol-

laiseksi vika merkitään, jos se ylittää vaaditun pituuden. 

 

Xpert Rule Macro Library toimii graafisena käyttöliittymänä vikojen online- ja offline-kä-

sittelylle, jossa voidaan ottaa käyttöön ja muuttaa parametrejä, joiden mukaan esimerkiksi 

viirujen yhdistely toimii. Varsinaiset vianilmaisimen toimintaa muuttavat funktiot lukevat 

asetusarvot tiedostoista, joita Xpert Rule Macro Library lukee ja muokkaa. 

 

Viirujen yhdistelyn toimintaa muokattiin Xpert Rule Macro Libraryn kautta. Vaadittujen ly-

hyiden viirujen määrää nostettiin ja vaadittua välimatkaa pitkien viirujen muodostamiselle 

muutettiin, molempia useaan kertaan. Tilanne vaikutti aina paranevan, mutta jonkin ajan 
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kuluttua taas uusiutuvan. Epäilysten herätessä suoritettiin lisäselvitystä ja todettiin, että 

Xpert Rule Macro Libraryn kautta tehdyt muutokset eivät olleet todellisuudessa muuttaneet 

mitään. Tarkemman tutkimuksen yhteydessä todettiin viirujen yhdistelyn määrittelyn tapah-

tuvan onlinecpp_container.pfa tiedostossa. Tiedostosta löydettiin sama funktio kolmeen ker-

taan pienin muutoksin ja käsin kirjoitettuja kommentteja. Osa funktiosta esitettynä alla ku-

vassa 22. 

 

 

 

Kuva 22. Osa onlinecpp_container.pfa tiedostosta. 

 

Funktio muodostuu kahdesta osasta, sen kontekstin ja rajojen määrittelystä, sekä toiminnan 

määrittelystä. Ensimmäisellä osalla rajataan mihin vikaluokkiin funktio vaikuttaa ja mitkä 

ovat funktion tuottamien vikojen vikaluokat. Tämän jälkeen määritellään säännöt yhdistä-

miselle, kuinka kaukana viat voivat olla toisistaan ja kuinka paljon niitä tulee olla tietyllä 

alueella. Tämän jälkeen valitaan mihin vianilmaisimen geometriaan funktio vaikuttaa. 

 

Seuraavaksi määritellään funktion toiminta. Funktio suorittaa ensin tarkastelun onko käsi-

teltävä viiru jo aiemmin muutettu osaksi toista viirua. Jos löydetään viiruja, jotka eivät ole 
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toisen vian alivikoja niille suoritetaan pituustarkastelu ja ne merkitään pituutensa mukaan 

pitkiksi ja lyhyiksi viiruiksi. 

 

Merkittävin ongelma on ensimmäisen funktion puuttuva kontekstimäärittely. Tämä funktio 

muuttaa kaikki viirut täysin kontekstista riippumatta pitkiksi tai lyhyiksi viiruiksi, ainoastaan 

niiden pituuden perusteella. Kaksi alempaa funktiota on määritelty siten, että toinen käsitte-

lee yläpuolen viiruja ja toinen alapuolen, sekä niillä on molemmilla käytössä aiemmin mai-

nitut rajoitteet sijainnista, pituudesta ja lukumäärästä. 

 

Aluksi ainoastaan ensimmäinen yhdistelyfunktio poistettiin käytöstä. Myöhemmin asiaan 

palattiin, kun yritettiin ratkaista jo aiemmin ongelmana ollutta viirujen ilmestymistä tyhjästä. 

Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa vianilmaisin näyttää lyhyitä viiruja vikakartalla ja hetken 

kuluttua piirtää useita kilometrejä pitkän viirun kohtaan missä aiemmin ei näkynyt ollenkaan 

viiruja.  

 

Tätä tarkastelua varten loput kaksi funktioita poistettiin käytöstä, jolloin vianilmaisin näyttää 

viirut tummina ja vaaleina viiruina. Tummien ja vaaleiden viirujen symbolit olivat molem-

milla samat kuin lyhyillä viiruilla, joten tummien ja vaaleiden viirujen symbolit vaihdettiin 

selkeyden vuoksi.  

 

Tämän jälkeen oli mahdollista virittää viirujen ilmaisua muutenkin kuin ilmaisurajoja muut-

tamalla, koska nyt muutosten vaikutukset nähdään suoraan. Viirujen toleranssi kartonkiko-

neen leveyssuunnassa vaihdettiin viidestä millimetristä kahteen senttimetriin, jolloin vaikka 

viirun paikka hieman muuttuu kartonkikoneen CD-suunnassa, pystytään sitä siitä huolimatta 

seuraamaan. Lisäksi viirujen näyttöväliä (report length) muutettiin kymmenestä metristä sa-

taan metriin vikakartan selkeyttämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että pitkään jatkuvasta vii-

rusta piirretään vianilmaisimen vikakartalle 100 metrin välein symboli. 

 

Näistä toimenpiteistä huolimatta viirujen ilmestyminen tyhjästä jatkui. Seuraavaksi käytöstä 

poistettiin Xpert Rule Macro Libraryssä käytössä ollut Pile of Streaks -funktio, koska tälle 

funktiolle ei ollut tarvetta. Tämän jälkeen käytöstä poistettiin vielä Track Bright / Dark 

Spots, sillä haluttiin varmistua, ettei sekään vaikuta asiaan. 

 

Lopulta merger_params.pfa tiedostosta löydettiin kohta, jossa määritellään eri vikaluokkien 

yhdistäminen. Tähän tiedostoon lisättiin tummien ja vaaleiden viirujen vikaluokat, minkä 

tarkoituksena oli estää niiden yhdistely kokonaan. Tämän jälkeen oltiin kuvassa 23 esitetyssä 

tilanteessa. 
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Kuva 23. Vasemmalla tummien ja vaaleiden viirujen symbolit mustina ja vaaleina viivoina. Oikealla 

sama kuva, mutta ilmaistujen tummien ja vaaleiden viirujen jälkeen ilmestyy pitkiä oransseja viivoja, 

jotka ovat myös tummia ja vaaleita viiruja. 

 

Nyt vikakartalla kuvassa 23 näkyvät tummilla ja vaaleilla viivoilla ilmaistut viirut noudatti-

vat niille määriteltyjä asetuksia. Näiden viirujen jälkeen vikakartalle ilmestyy pitkiä orans-

seja symboleja, joiden vikaluokka on sama kuin vaaleilla ja tummilla viiruilla. Nämä orans-

silla merkityt viirut eivät kuitenkaan noudata tummille ja vaaleille viiruille asetettuja mää-

rittelyjä, eikä näistä ole lainkaan vikakuvia. Asiasta keskusteltiin uudelleen toimittajan 

kanssa ja tämän jälkeen vianilmaisimen palvelimelta lähetettiin kopio tietokannasta tarkem-

paan tarkasteluun. Tarkastelun jälkeen saatiin tieto, että oranssien viirujen aiheuttaja on oh-

jelmistovirhe ja se vaatii versiopäivityksen. 

 

Vianilmaisimen ohjelmisto päivitettiin seisakissa. Koneen käyntiinlähdön jälkeen viirujen 

muodostumista seurattiin ja vianilmaisimen tietokannasta tallennettiin tiedot kahdeksasta 

konerullasta ennen päivitystä ja päivityksen jälkeen. Kuvassa 24 esitettynä viirujen pituus-

jakauma tarkastelujaksolta. 
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Kuva 24. Viirujen pituusjakauma ennen päivitystä ja päivityksen jälkeen. Kuvaan merkitty Value il-

maisee kyseisen pituuden kappalemäärää testidatassa ja vastaavasti BinEdges viirujen pituuden raja-

arvoja. Kuvassa näytetään ainoastaan yli 100 metriä pitkät viirut. 

 

Kuvassa 24 histogrammit viirujen pituusjakaumasta. Vasemmalla ennen päivitystä tilan-

teessa viiruja on ollut myös lukumäärällisesti enemmän. Kuvista on poistettu kaikki alle 100 

metriä pitkät viirut kuvien selkeyttämiseksi. Vasemmalla lyhyimmät viirut ovat alle 1000 

metriä pitkiä ja oikealla kuvassa vastaavasti alle 150 metriä pitkiä. Pisin ilmaistu viiru oli 

testijaksolla ennen päivityksen asentamista yli 40 kilometriä pitkä ja vastaavasti päivityksen 

asentamisen jälkeen alle 350 metriä pitkä. 

 

Viirujen ilmaisu vaatii jatkossa seurantaa oikean toiminnallisuuden varmistamiseksi, sillä 

ulkoisia muuttujia ei voida täysin pois-sulkea testidatan perusteella. Tilanne vaikuttaa kui-

tenkin lupaavalta testidatan ja tehdyn seurannan perusteella.  

3.4 Tummat täplät / TM56 

Valvomoiden vakionäkymään haluttiin saada pienet tummat täplät näkymään vikakartassa 

yläpuolelle samoin kuin ne näytetään alapuolella. Kuvassa 25 esitettynä valvomoiden alku-

peräinen vakionäkymä.  
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Kuva 25. Vianilmaisimen vikakartan alkuperäinen vakionäkymä. Vasemmalla kartongin yläpuoli, oi-

kealla alapuoli. 

 

Vikakartalle operaattori voi valita haluamansa viat valikosta, mutta jos näkymää vaihdetaan 

palautuvat alkuperäiset asetukset. Pysyviä muutoksia varten vianilmaisimen palvelimen 

config-kansiosta tulee muokata tiedostoa odis_params.pfa. Tässä tiedostossa voidaan mää-

ritellä esimerkiksi näytettävät vikaluokat. Kuvassa 26 esitetty osa odis_params.pfa tiedos-

tosta. 

 

 

Kuva 26. Osa vianilmaisimen palvelimen odis_params.pfa määrittelyä. 
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Kuvassa 26 nähdään vikaluokat, joita ei näytetä vakionäkymässä, mutta operaattori voi va-

lita ne halutessaan väliaikaisesti näkyviin.  Koska vikaluokka 50 sisältyy listaan, vikakartalla 

ei näytetä vakionäkymässä lainkaan pieniä tummia täpliä, vaikka ne näkyvät alapuolella. 

Tämän ristiriidan takia ryhdyttiin selvittämään, kuinka kyseinen tilanne on mahdollinen. 

 

Valitsemalla vika vikakartalta nähdään vian tiedoissa myös vikaluokka. Alapuolella näky-

villä vioilla vikaluokka oli 56. Koska vikaluokka muuttui reaaliajassa, täytyi kyseisen muu-

toksen aiheuttajan olla järjestelmän online-komponenteissa. Tämän pohjalta tarkasteltiin on-

linecpp_container.pfa tiedostoa. Tiedosto piti sisällään kuvassa 27 esitetyn TM56-funktion. 

 

 

Kuva 27. TM56-funktio. 

Kuvasta 27 nähdään, että kyseinen funktio vaikuttaa vikaluokkiin 50, 51, 52, 53, 59 ja 130. 

context-rajaus antaa funktiolle toleranssit koneen MD- ja CD-suunnassa, context_selection-

valinnalla rajataan kamerat 1–3 funktion ulkopuolelle. Tämä merkintätapa vaikuttaa vää-

rältä, sillä alempana käytetään kameroiden 1–3 ilmaisemia vikoja. Funktion lopullisen toi-

minnan ymmärtäminen vaati runsaasti lisätietoa järjestelmän ohjelmoinnista, joten funktion 
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tarkoitusta ja toimintaa kysyttiin järjestelmän toimittajalta. Toimittaja ilmoitti, että funktion 

tarkoitus on epäselvä ja suositti funktion poistamista käytöstä. Koska funktion toiminta jäi 

epäselväksi, analysoitiin järjestelmän toimintaa funktion ollessa käytössä, sekä funktion ol-

lessa pois käytöstä. 

 

Analyysiä varten vaadittiin tasainen ajotilanne ilman katkoja ja lajinvaihtoja. Tämä osoittau-

tui pidemmän testijakson kannalta ongelmalliseksi ja ensimmäiset kaksi testijaksoa epäon-

nistuivat katkojen tai lajinvaihtojen takia. Tästä syystä testijakson pituutta lyhennettiin ja 

dataa kerättiin lopulta seitsemän konerullan ajan ilman funktiota ja 15:n konerullan ajan 

TM56 päällä. Testijakson jälkeen tarvittava data kerättiin vianilmaisimen tietokannasta ja 

analysoitiin. Testijakson pituuden takia vikaluokkien 59 ja 130 vikoja ei esiintynyt yhtään. 

Tämän lisäksi vikaluokkien 52 ja 53 otanta oli hyvin pieni ja tästä syystä keskityttiin pääosin 

vikaluokan 50 vikoihin. Alla esitettynä esimerkkihaku tietokannasta kuvassa 28. 

 

 

Kuva 28. Esimerkkihaku SQL-tietokannasta 

 

Kuvassa 28 ensimmäinen rivi valitsee kaiken Defects-taulusta tietokannasta, toisella rivillä 

määritellään tietokannassa käytetyn juoksevan rullanumeroinnin mukaan halutut konerullat, 

kolmannella rivillä määritetään haluttu vikaluokka ja viimeisellä rivillä määritetään tulosten 

järjestys Timestamp-sarakkeen mukaan laskevaan järjestykseen. Tulokset tallennettiin CSV-

muodossa ja siirrettiin analysoitavaksi. Tämä alkuperäinen toimintamalli todettiin huonoksi 

ja lopulta tietokanta testijakson ajalta tallennettiin vianilmaisimen arkistointisovelluksen 

avulla, jolloin tietokannasta on mahdollista tehdä hakuja Microsoft Access-sovelluksella. 

 

Hakemalla tietokannasta huomataan, että vikaluokan 56 vikoja ei esiinny ennen TM56-funk-

tion käyttöönottoa ollenkaan. Kuvassa 29 esitettynä vikaluokan 50 jakauma vianilmaisimen 

eri kameroille. Kuvassa 29 selkeä muutos TM56 käynnistämisen jälkeen on havaittavissa 

ainoastaan kameroilla 1, 2 ja 3 aiemmin oletetun mukaisesti. 
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Kuva 29. Vikaluokan 50 jakauma vianilmaisimen eri kameroille testijakson aikana. Punaisella katko-

viivalla merkitty TM56-funktion käynnistysajankohta. 

 

Kun TM56 on päällä vikaluokan 56 vikoja ilmaistaan ainoastaan kameroilla 1, 2 ja 3. Ku-

vassa 30 esitettynä kameroiden 1, 2 ja 3 ilmaisemat vikaluokan 50 viat koko testijaksolta, 

sekä vikaluokan 56 viat TM56 päälle kytkemisen jälkeen. 
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Kuva 30. Vikaluokkien 50 ja 56 jakauma testijaksolla. Mustalla katkoviivalla merkittynä TM56-funk-

tion käynnistysajankohta. 

 

Kuvasta 30 nähdään, että vikaluokan 50 vikojen ilmaisu ei lopu kokonaan TM56 käynnis-

tyksen jälkeen eli toisinsanottuna funktion ehdoissa on sääntö, joka ei täyty kaikilla kame-

roiden 1, 2, ja 3 ilmaisemilla vioilla. Tarkastellaan kuvassa 27 esitettyä TM56-funktiota, 

josta nähdään condition-määrittelyssä (this.merged < 0 && this.camera in [1,2,3]);. Tieto-

kannasta hakemalla nähdään, että kaikilla TM56 käynnistyksen jälkeisillä kameroiden 1, 2 

ja 3 vikaluokan 50 vioilla ominaisuus mergedto on suurempi kuin -1. Tämä voidaan todeta 

hakemalla tietokannasta kuvassa 31 esitetyn mukaisesti. 
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Kuva 31. SQL-haku tietokannasta TM56 käynnistyksen jälkeisillä konerullilla palauttaa tyhjän taulun. 

 

Kuvassa 31 esitetty haku palauttaa tyhjän taulun TM56 käynnistyksen jälkeisillä rullilla ja 

jos haku laajennetaan aiempiin konerulliin, voidaan nähdä, että mergedto-sarake saa myös 

arvoja, jotka ovat pienempiä kuin 0. Vertaamalla käynnistyksen jälkeen vikoja, jotka saavat 

muun arvon kuin -1 mergedto-sarakkeeseen voidaan tarkastella vikoja, jotka ovat vikaluo-

kaltaan 50 ja yhdistettyjä muihin vikoihin. Näiden vikojen master-viat esitettynä alla kuvassa 

32, pois lukien luokan 50 viat, joiden master-vikana on vikaluokan 56 vika. 

 

 

Kuva 32. Testijaksolla TM56 päällä edelleen vikaluokkana 50 ilmaistavien vikojen mergedto-sarakkeen 

master-viat, pois lukien viat, joiden master-vikana vikaluokan 56 vika. 

 

Näistä vioista erityistä huomiota kiinnitettiin vikaluokkaan L1_RYOPPY, jota ei näytetä vi-

kakartan vakionäkymässä. Muut viat ovat normaalisti konerullista ilmaistuja vikoja, jolloin 

näiden vikojen alivikana voidaan ajatella usein olevan pieni tumma täplä. Vikaluokasta 1031 
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on tehty aiemmin havainto järjestelmän lokista, jossa esiintyy alla esitettyjä virheilmoituksia 

säännöllisin väliajoin. 

 

Warning 

PSOnlinePostProc: OnlineCPP: CoilId: PsCPTrigger: inserted defect id: DefectId, cam: 

CameraNo, class: 1031, ROI: (x0, y0)-(x1, y1) violates partial completeness by xxxxxxx at 

PosMD: PositionMd 

Error 

PSCoilManager:: CoilCompleted: coi CoilId ignore max defect position since it would ex-

tend the coil for more than 10% (from xxxxxxxx to xxxxxxxx) 

 

Näissä virheilmoituksissa kiinnitettiin huomiota erityisesti alempaan ilmoitukseen, missä 

kerrotaan, että vikaa ei lisätty konerullaan koska se olisi jatkanut konerullaa yli 10%. Mikäli 

tässä yhteydessä mainittu kymmenen prosenttia lisäpituutta on ainut hylkäysraja vian lisää-

miselle, tällöin on mahdollista, että jos vika olisi jatkanut konerullaa yhdeksän prosenttia 

vika olisi lisätty konerullaan. Tämä tarkoittaa 30 kilometrin pituisissa konerullissa 2,7 kilo-

metrin lisäystä pituuteen. Vikaluokan L1_RYOPPY aiheuttajaa etsittiin vianilmaisimen 

konfiguraatiotiedostoista, sekä Expert Macro Librarysta tuloksetta. Tämän jälkeen tarkastel-

tiin vikoja ilmaisseita kameroita. Kameroiden jakauma esitettynä kuvassa 33. 

 

 

Kuva 33. Vikaluokan L1_RYOPPY jakauma vianilmaisimen kameroilla testijakson aikana. 
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Kuvasta 33 nähdään, että kaikki kamerat, joilla on ilmaistu kyseisen vikaluokan vikoja ovat 

yläpuolen kameroita. Koska kaikki viat on havaittu yläpuolen kameroilla, arvioitiin tämän 

liittyvän rullaimen raudanvaihtoihin, joista aiheutuu tärinää, minkä vianilmaisimen kamerat 

havaitsevat. 

 

Tämän selvityksen ja tehtyjen havaintojen pohjalta arvioitiin, että TM56-funktion tarkoitus 

on ollut erotella kartongin runkokerroksesta ilmaistut tummat täplät ja näyttää ainoastaan ne 

vikakartalla. Funktion toiminnasta on kuitenkin käytännössä enemmän haittaa kuin hyötyä, 

sillä ilmaistut tummat täplät halutaan jaotella kokonsa mukaan eri vikaluokkiin, minkä funk-

tio estää täysin. Tämän lisäksi erikoisena pidettiin vikaluokan 130 RASVA kuulumista funk-

tion toimintaan. Tämä on mahdollisesti liittynyt ongelmaan, missä luokittelija olisi luokitel-

lut osan tummista täplistä väärään vikaluokkaan ja ne on tätä kautta sisällytetty funktion 

toimintaan. Näistä syistä suositellaan TM56-funktion pitämistä poissa käytöstä. 

 

Testin ajalta tarkasteltiin myös rullien pituuksia L1_RYOPPY vikaluokkaan liittyvien vir-

heilmoitusten takia. Konerullan jatkettu pituus laskettiin jokaisen konerullan lopussa ilmais-

tusta viasta 1008 KATKO. Tämän vian ja viimeisen samalla konerullanumerolla ilmaistun 

vian positionmd-sarakkeista laskettiin erotus. Kuvassa 34 esitettynä testijaksolta konerullien 

pituudet vian 1008 ilmaisemisen jälkeen. Kuvasta 34 voidaan nähdä, ettei testijakson aikana 

yksikään konerulla saanut merkittävää lisäpituutta sen päättymisen jälkeen. Tältä osin jär-

jestelmä toimi testijakson aikana oikein. 

 

Kuva 34. Konerullien pituudet metreinä vikaluokan 1008 (KATKO) vian ilmaisemisen jälkeen.  
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4. VIANILMAISIMEN TOIMINNAN SIMULOINTI 

Paremman ymmärryksen saavuttamiseksi ja käytössä olevien suodattimien testaamiseksi 

vianilmaisimen toimintaa haluttiin simuloida. Vianilmaisinjärjestelmässä on käytössä kir-

java valikoima suodattimia, joiden koot vaihtelevat pienestä 4x1 aina 2x256 kokoisiin suo-

dattimiin. Tämän lisäksi joillakin lajiryhmillä on käytössä suodattimia, joissa käytetään ky-

seisen kanavan raakasignaalia suodatukseen. 

 

Suodattimien toiminnan tarkastelua varten simuloidaan Frame grabber-kortilla tapahtuvaa 

vianilmaisua. Simulaatiossa järjestelmästä kerätyt vikakuvat luetaan ja niistä pyritään ilmai-

semaan kuvassa esiintyvä vika. Samalla voidaan tarkastella suodattimien muodon ja koon 

vaihdon vaikutuksia. Simulaatio on yksinkertaistettu versio oikean vianilmaisimen toimin-

nasta ja se toteutettiin Matlab-ohjelmistolla ja simulaatiossa käytetty koodi liitteessä 1. 

 

Käytettäessä viivakameroita tulee kuvat katkaista määriteltyyn kuvan korkeuteen. Tämä joh-

tuu viivakameroiden toimintatavasta, missä kerrallaan kuvataan ”viiva” pikseleitä. Kamera-

tietokoneelle siirrettäessä kuvat lähetetään paketteina (frame) frame grabber-kortilta, jolloin 

kuvatuista viivoista on koottava kokonaisia kuvia ennen kameratietokoneelle lähettämistä. 

(Silicon Software 2016, s.180) 

 

Simulaatiossa vikakuva luetaan järjestelmään, skaalataan, suodatetaan, skaalataan uudelleen 

ja tämän jälkeen ilmaisu suoritetaan thresholding -menetelmällä. Suodattimet ovat vapaasti 

valittavissa vianilmaisimessa käytettävistä vaihtoehdoista: (Filt A), (Filt A – Filt B) ja 

(Streak filter). Suodatus tapahtuu laskemalla konvoluutio suodattimen kernelin ja signaalin 

kanssa ja tämän jälkeen suoritetaan mahdollinen erotus toisesta signaalista. Materiaalina si-

mulaatiossa käytetään vianilmaisimesta tallennettuja vikakuvia. Kuvat on tallennettu Tag-

ged Image File Format -muodossa. Kuvat luetaan simulaatioon ja niitä voidaan käsitellä esi-

merkiksi double tai uint8 muodossa. 

 

Double -muodossa Matlab käsittelee kuvan sisältämiä harmaasävyarvoja 64 bittisinä liuku-

lukuina. Tämä mahdollistaa negatiivisten arvojen käytön välillä -1.79769 x 10308 ja -2.22507 

x 10-308, sekä positiivisten arvojen käytön välillä 2.22507 x 10-308 ja 1.79769 x 10308. 

(Mathworks 2020d) 

 

Uint8 muodossa Matlab käsittelee vastaavasti arvot 8 bittisinä positiivisina kokonaislukuina. 

Tämän takia harmaasävyarvot voivat saada arvoja ainoastaan välillä 0 ja 28-1 = 255 

(Mathworks 2020e). Uint8 muodossa käsiteltäessä simulaation toiminta on selkeämpää, 
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mutta tästä johtuva tarkkuuden menetys vaikuttaa vikakuvien laatuun. Tämän lisäksi simu-

laation tuloksista voidaan todeta käytettäessä tarkempaa datatyyppiä, ettei edes tällaisten tu-

losten saavuttaminen ole mahdollista, jos käytetään epätarkempaa datatyyppiä. 

 

Kuvien suodatuksessa voidaan tehdä useampia valintoja toteutuksen suhteen. Koska vianil-

maisinjärjestelmässä käytettävissä on kolme erilaista suodatintyyppiä, (Filter A), (Filter A – 

Filter B) ja (Streak filter) joudutaan erityisesti (Filter A – Filter B) suodattimen takia teke-

mään valinta toteutuksessa. 

 

Koska (Filter A – Filter B) suodatin vähentää toisen kanavan sisällön toisesta kanavasta jou-

dutaan tilanteeseen, jossa muodostuu negatiivisia arvoja. Käytettäessä uint8 datatyyppiä lu-

vut voivat saada ainoastaan positiivisia lukuarvoja. Data voidaan muuttaa suodatuksen ajaksi 

toiseen datatyyppiin (double) tai erotus voidaan tehdä käyttäen absoluuttisia arvoja. Näistä 

vaihtoehdoista valittiin ensimmäinen ja kuvat käsitellään simulaatiossa kokonaisuudessaan 

double muodossa, ja muunnetaan takaisin ainoastaan ennen suodatettujen kuvien piirtämistä. 

Valintaan päädyttiin alkuperäisten vikakuvien pienen resoluution takia. Kuvat muunnetaan 

double-muotoon im2double-funktiolla ja tämän jälkeen skaalataan välille 0 -255 rescale-

funktiolla, jolloin kuvan harmaasävyarvot saavat lukuarvot väliltä 0-255, siten että kuvan 

pienin arvo saa arvon nolla ja suurin arvo arvon 255 ja muut arvot skaalataan tälle välille 

(Mathworks 2020c) (Mathworks 2020f). Ensimmäinen skaalaus tehdään, koska käytetyt vi-

kakuvat on tallennettu vianilmaisimen eri geometrioista ja näin ollen niiden harmaasävypro-

fiileissa on eroja. 

 

4.1 Vikakuvien suodattaminen 

Vianilmaisimessa on valittavissa jokaiselle kanavalle erilaisia suodattimia tai niiden kombi-

naatioita. Kanavalla CH0 on ainoana vaihtoehtona suodattamaton raakasignaali, mutta 

muille kanaville voidaan valita vapaasti eri vaihtoehdoista. Vaihtoehdot esitettynä alla tau-

lukossa 1. 
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Taulukko 1. Vianilmaisimessa valittavat suodatinvaihtoehdot. 

Kanava Suodatin 

CH1 Filter A 

Filter A – Filter B 

Filter A – Filter C 

CH2 Filter B 

Filter B – Filter C 

Filter B – raw video 

CH3 Filter C 

Filter C – Filter A 

Filter C – raw video 

Streak filter 

 

Yllä esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi jokaisen suodattimen leveys sekä korkeus ovat valitta-

vissa, sillä ehdolla että sivun pituus on kahden potenssi (2, 4, 8, 16, 32, …). Pelkkä yksittäi-

nen suodatin toimii alipäästösuodattimena (esimerkiksi Filter A), sillä suodatin laskee liu-

kuvaa keskiarvoa. Kahden suodattimen erotus toimii vastaavasti ylipäästösuodattimena / 

kaistanpäästösuodattimena, jolloin suodatuksen jälkeen jäljelle jää kahden kanavan sisällön 

ero. Streak filter-suodatinta käytetään matalakulma-palkeilla nimensä mukaisesti viirujen il-

maisuun.  

 

Liukuvan keskiarvon suodatin on paikallinen operaattori, joka käyttää tietyllä alueella ole-

vien pikselien arvoa suodattimen ulostulon muodostamiseen. Tämänkaltaisia suodattimia 

voidaan käyttää kuvien pehmentämiseen (blurring), terävöittämiseen (sharpening), reunojen 

korostamiseen (accentuate edges) ja signaalin häiriöiden poistamiseen (remove noise). (Sze-

liski 2011, s.98) Vianilmaisimen yksittäinen liukuvan keskiarvon suodatin toimii tällaisena 

häiriönpoistosuodattimena, poistaen korkeataajuista kohinaa keskiarvottamalla pikselien 

harmaasävyarvoja. Kyseessä on lineaarinen suodatin, joka voidaan ilmaista: 

 

𝑔(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑓(𝑖 + 𝑘, 𝑗 + 𝑙)ℎ(𝑘, 𝑙)𝑘,𝑙 ,       (4.1) 

 

missä g on suodattimen ulostulo, f suodatettava kuva ja h suodattimen kerneli. Yllä (4.1) 

esitetty voidaan ilmaista muodossa 

 

𝑔(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑓(𝑖 − 𝑘, 𝑗 − 𝑙)ℎ(𝑘, 𝑙) = ∑ 𝑓(𝑘, 𝑙)ℎ(𝑖 − 𝑘, 𝑗 − 𝑙)𝑘,𝑙𝑘,𝑙 ,   (4.2) 
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missä f etumerkit on käännetty. Tätä kutsutaan konvoluutio-operaattoriksi, joka voidaan esit-

tää lyhyessä muodossa 

 

𝑔 = 𝑓 ∗ ℎ.          (4.3) 

 

(Szeliski 2011, s.100) 

 

Koska suodattimet laskevat liukuvaa keskiarvoa, niiden kernelit muodostuvat käyttäjän va-

litsemista leveyksistä ja pituuksista seuraavasti, 

 
kernel1 = ones(afilty, afiltx)/(afiltx * afilty);    

% First kernel with (a) coefficients 
kernel2 = ones(bfilty, bfiltx)/(bfiltx * bfilty);      
% Second kernel with (b) coefficients 
kernel3 = ones(cfilty, cfiltx)/(cfiltx * cfilty);    

% Third kernel with (c) coefficients 

 

missä afilty ja afiltx ovat käyttäjän määrittämät suodattimen dimensiot. Ones-funktio luo 

matriisin kooltaan afilty x afiltx, minkä kaikki solut saavat lukuarvon 1. Tämän jälkeen mat-

riisi jaetaan dimensioidensa tulolla, jolloin saadaan liukuvaa keskiarvoa laskeva kerneli. 

 

Vikakuvien muuntamisen, skaalauksen ja suodattimien kernelien määrittelyn jälkeen voi-

daan laskea konvoluutio kernelien ja vikakuvien kanssa: 

 
signal1 = conv2(image, kernel1, 'valid');     

% Calculate convolution with image and first filter  
signal2 = conv2(image, kernel2, 'valid');     

% Calculate convolution with image and second filter    
signal3 = conv2(image, kernel3, 'valid');     

% Calculate convolution with image and third filter 

 

Matlab-funktio conv2 laskee konvoluution sille annetuista matriiseista. Funktiolle annetaan 

lisäksi valinta ”full”, ”same” tai ”valid”, millä määritetään reunojen täyttö konvoluution las-

kennassa. Full palauttaa täyden konvoluution, same palauttaa samankokoisen tuloksen kuin 

alkuperäiset matriisit ja valid palauttaa ainoastaan sen osan konvoluutiosta, jossa reunoja ei 

täytetä nollilla (zero padding). (Mathworks 2020a) 

 

Simulaatiossa käytettiin aluksi valintaa same, jolloin myöhemmin eri kanavien erotus toisis-

taan on yksinkertaisempaa. Tämän valinnan takia suodatettuihin vikakuviin muodostuu 

musta reunus, sekä kuvat ovat merkittävästi tummempia, kun suodatinikkuna käy alkuperäi-

sen vikakuvan ulkolaidoilla ja näitä olemattomia arvoja täytetään laskennassa nollilla. Esi-

merkiksi Filter C, 2x256 käyttö on tässä simulaatiossa mahdotonta vikakuvien koon takia.  
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Suodatin on noin kaksinkertainen pituudeltaan vikakuvan kokoon nähden. Tällöin suodate-

tuista vikakuvista tulee konvoluution jälkeen hyvin tummia ja niissä on musta reunus ylä- ja 

alapuolella, jolloin ilmaisurajoja joudutaan merkittävästi muuttamaan näiden tummien alu-

eiden takia. Oikealla vianilmaisinjärjestelmällä ongelman välttäminen olisi helpompaa, sillä 

laskettaessa konvoluutio ilman reunojen täyttämistä nollilla, kuvan pituussuunnan rajoittava 

tekijä olisi puskurin koko, kun kuvattavaa materiaalia on käytettävissä käytännössä loputto-

masti. (Mathworks 2020a) (Szeliski 2011, s.101) 

 

Alkuperäisen toteutuksen todettiin aiheuttavan merkittäviä ongelmia kuvien tummuudella. 

Tämän takia siirryttiin käyttämään konvoluutiossa valintaa valid. Tällöin konvoluutio laske-

taan ilman reunojen täyttöä nollilla. Tämän seurauksena vikakuvat ovat konvoluution las-

kennan jälkeen erikokoisia. Tämän korjaamiseksi toteutettiin switch – case – rakenne, millä 

lasketaan suodattimien valinnan perusteella eri kanavien signaalien pienimmät dimensiot ja 

leikataan kaikki kuvat samankokoisiksi. Tämän takia isokokoisia suodatindimensioita ei 

voida testata, sillä konvoluution jälkeen vikakuvasta ei jää mitään jäljelle. 

 
       % Cut signals according to smallest dimensions    
    [ax,Ix]=max(xfilt) % biggest size and position of x filters 
    [ay,Iy]=max(yfilt) % biggest size and position of y filters 
    koko_k1 = size(kernel1) 
    koko_k2 = size(kernel2) 
    koko_k3 = size(kernel3) 

  
    switch Iy 
        case 1 %Filt A smallest 
            signal2 = signal2((koko_k1(1)/2):(p-(koko_k1(1)/2)),:); 
            signal3 = signal3((koko_k1(1)/2):(p-(koko_k1(1)/2)),:); 

             
        case 2 %Filt B smallest 
            signal1 = signal1((koko_k2(1)/2):(p-(koko_k2(1)/2)),:); 
            signal3 = signal3((koko_k2(1)/2):(p-(koko_k2(1)/2)),:); 

             
        case 3 %Filt C smallest 
            signal1 = signal1((koko_k3(1)/2):(p-(koko_k3(1)/2)),:); 
            signal2 = signal2((koko_k3(1)/2):(p-(koko_k3(1)/2)),:); 
    end 

     
    switch Ix 
        case 1 %Filt A smallest 
            signal2 = signal2(:, (koko_k1(2)/2):(t-(koko_k1(2)/2))); 
            signal3 = signal3(:, (koko_k1(2)/2):(t-(koko_k1(2)/2))); 

             
        case 2 %Filt B smallest 
            signal1 = signal1(:, (koko_k2(2)/2):(t-(koko_k2(2)/2))); 
            signal3 = signal3(:, (koko_k2(2)/2):(t-(koko_k2(2)/2))); 

             
        case 3 %Filt C smallest 
            signal1 = signal1(:, (koko_k3(2)/2):(t-(koko_k3(2)/2))); 
            signal2 = signal2(:, (koko_k3(2)/2):(t-(koko_k3(2)/2))); 
    end 
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Edellä esitetty rakenne on jaettu kahteen osaan Iy ja Ix. Iy-rakenne vastaa signaalien koon 

muuttamisesta korkeussuunnassa ja Ix leveyssuunnassa. max-funktiolla tarkistetaan suurim-

mat suodatindimensiot ja kernelien koon mukaan signaaleista leikataan samankokoiset. Ra-

kenteessa p on alkuperäisen kuvan korkeus ja t alkuperäinen leveys. 

 

Jokaiselle kolmelle kanavalle lasketaan suodatetut signaalit valittujen suodattimien mukai-

sesti. Kanavaa CH0 ei käsitellä tässä simulaatiossa sillä se sisältää aina ainoastaan raakasig-

naalin ilman suodatusta. Muille kanaville voidaan valita pelkkä yksittäinen suodatin, jolloin 

signaali pysyy konvoluution jälkeen samana vian ilmaisuun saakka. Jos suodattimeksi on 

valittu kahden signaalin erotus, lasketaan konvoluutioista erotus imsubtract-funktiolla. Tämä 

funktio laskee erotuksen matriisien X ja Y saman kohtaisista soluista ja sijoittaa niiden ero-

tuksen uuteen matriisiin samalle paikalle. (Mathworks 2020g) 

 

4.2 Vianilmaisu / Thresholding 

Suodatuksen jälkeen kaikki data ei ole kelvollista vianilmaisuun. Signaalien erotuksen seu-

rauksena vikakuvien data on vääristynyttä, eikä vianilmaisu ole mahdollista järjestelmän 

käyttämällä metodilla. Tästä syystä suodatuksen jälkeen signaalit tulee skaalata takaisin alu-

eelleen. Kuvassa 35 esitettynä yhden vikakuvan signaalin histogrammi ennen skaalausta. 
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Kuva 35. Histogrammi kanavan CH2 arvoista ennen skaalausta.  

 

Kuvasta 35 voidaan nähdä, että jos vianilmaisun alarajan arvo olisi esimerkiksi 60 niin 

kaikki kuvassa oleva data ilmaistaisiin viaksi. Kuvassa 35 esitetyn signaalin saamat arvot 

ovat riippuvaisia suodattimista sekä signaalin sisällöstä. Esimerkiksi jos suodattimeksi on 

valittu Filter A – Filter B ja A:n sisältö merkittävästi suurempi kuin B:n pysyy suodatuksen 

ulostulo lähellä A:n arvoa. Vastaavasti jos B:n sisältö merkittävästi suurempi kuin A:n lä-

hestyy suodatuksen ulostulo nollaa. 

 

Edellä esitetyn pohjalta suodatuksen jälkeen kuvat skaalataan ennen vianilmaisua rescale-

funktiolla, jolloin kuvan harmaasävyarvot saavat lukuarvot väliltä 0-255, siten että kuvan 

pienin arvo saa arvon nolla ja suurin arvo arvon 255 ja muut arvot skaalataan tälle välille. 

Tämän jälkeen kuvien harmaasävyn keskiarvo skaalataan arvoon 128, vianilmaisimen il-

maisurajojen asettelun takia. Tämä tapahtuu ottamalla suodatetusta vikakuvasta har-

maasävyn keskiarvo mean2-funktiolla ja tämän jälkeen kertomalla kuvan harmaasävyarvot 

skaalauskertoimella. Kuvien skaalaus esitettynä alla 4.7. (Mathworks 2020b) (Mathworks 

2020f) 

 
% Scale image to wanted grayvalue mean for thresholding limits  
CH{kk} = rescale(CH{kk})*255; 
meanvalue = mean2(CH{kk}); 
CH{kk} = (CH{kk}) * (reqmeanvalue  / meanvalue); 
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Edellä esitetty CH{kk} on solurakenne, mikä sisältää eri kanavien suodatetut signaalit, mean-

value sisältää kyseisen signaalin keskiarvoharmaasävyn ja reqmeanvalue halutun keskiar-

von. Nyt kuvan harmaasävyn keskiarvo on mitta-asteikon puolivälissä, jolloin ilmaisurajo-

jen asettelu on ihmiselle loogisempaa, vian harmaasävyarvot joko ylittävät tai alittavat puh-

taan signaalin taustakohinan arvon. Skaalattu signaali ennen vianilmaisua esitettynä kuvassa 

36. 

 

 

Kuva 36. Histogrammi kanavan CH2 arvoista skaalauksen jälkeen. 

 

Skaalauksen jälkeen data on valmis segmentointiin, joka vianilmaisimessa toteutetaan yk-

sinkertaisella kynnysmenetelmällä (thresholding). Kaikki datapisteet käydään läpi ja jos nii-

den joukossa on arvoja yli tai alle ilmaisurajojen nämä pisteet tallennetaan. Tämä voidaan 

ilmaista 

 

∅(𝑓, 𝑡) =  {
1 𝑖𝑓 𝑓 ≥ 𝑡

0 𝑒𝑙𝑠𝑒
         (4.8) 

ja  

∅(𝑓, 𝑡) =  {
1 𝑖𝑓 𝑓 ≤ 𝑡

0 𝑒𝑙𝑠𝑒
 ,        (4.9) 
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missä f alkuperäinen datapiste ja t raja-arvo. (Szeliski 2011, s.112) Suodatetun signaalin da-

tapisteet käydään läpi ja puskuriin merkitään samalle kohdalle 1 tai 0 kuin alkuperäisessä 

signaalissa. Vian tunnistamisen jälkeen vianilmaisin tallentaa vian sekä taustaa, minkä jäl-

keen vikakuva siirretään kameratietokoneelle analysoitavaksi. Jos vikaa ei havaita data pois-

tetaan ja vianilmaisua jatketaan. 

4.3 Simulaation yhteenveto 

Merkittävin simulaation tuloksista oli useilla lajeilla käytössä oleva suodatinkombinaation 

Filter A – Filter B, kun A = 4x2 ja B = 2x4 toiminta. Tämä ja muut vastaavat pienikokoiset 

suodattimet, joissa suodattimien koko on hyvin lähellä toisen suodattimen kokoa suodattavat 

vikakuvasta merkittävän osan informaatiota. Alla esitettynä kanavan CH1 signaali ennen 

skaalausta, kun valittu suodatin on Filter A – Filter B, kun A = 4x2 ja B = 2x4. 

 

 

Kuva 37. Histogrammi kanavan CH1 arvoista ennen skaalausta. 

 

Kuvasta 37 nähdään, että jäljellä oleva data on jakautunut kapealle alueelle. Data saadaan 

skaalaamalla näyttämään paremmalta, mutta skaalattu data ei edelleenkään sisällä yhtään 

enempää informaatiota. Kuvassa 38 esitettynä kanavan CH1 jakauma skaalauksen jälkeen. 
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Kuva 38. Filt A - Filt B skaalauksen jälkeen. 

 

Datan kapean jakauman vuoksi vianilmaisun viritys on vaikeaa. Kuvassa 39 alkuperäinen 

vikakuva ja kanavan CH1 skaalattu suodatustulos, mistä kuvien 37 ja 38 histogrammit on 

piirretty. 

 

 

 

Kuva 39. Alkuperäinen ja Filt A - Filt B suodatettu vikakuva. 

 

Kuvassa 39 nähdään tyypillinen tumma vika vaaleammalla taustalla. Vieressä olevasta ka-

navan CH1 suodatustuloksesta on vaikeaa ilmaista vika koska se on hyvin lähellä taustan 

väriä. Tämä tarkoittaa myös vianilmaisun kannalta haasteellista ilmaisurajojen viritystä. 

Koska itse vika on lähellä kanavan taustakohinan arvoja, ilmaistaan tällöin todennäköisesti 
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muutakin kuin itse vika. Toimiakseen Filter A – Filter B suodatin vaatii homogeenisen taus-

tan, mikä on usein haasteellinen tuottaa ajavalla kartonkikoneella. Alla keinotekoisesti val-

mistettu vikakuva 40, missä vian tausta on merkittävästi homogeenisempi kuin kuvassa 39, 

sekä vian ja taustan välillä on suurempi kontrastiero kuin yllä. 

 

 

Kuva 40. Keinotekoisesti valmistettu vikakuva ja Filt A - Filt B suodatettu vikakuva. 

 

Yllä kuvassa 40 suodatetusta kuvasta nähdään vika merkittävästi paremmin kuin aiemmasta 

kuvasta. Suodatetussa kuvassa vian yläpuolella on taustasta erottuva musta reuna ja alapuo-

lella valkoinen reuna. Tämä kuitenkin vaati vikakuvan käsittelyä keinotekoisesti, joten sa-

mankaltaisen tuloksen saavuttaminen todellisuudessa on haastavaa. Vaihtoehtoina tälle suo-

datukselle kokeiltiin toisen suodattimen dimensioiden muuttamista ja pelkkää yksinkertaista 

suodatinta ilman signaalien erotusta toisistaan. Kanavan CH1 suodatustulokset alla kuvassa 

41. 

 

 

Kuva 41. Kanavan CH1 suodatinvaihtoehtoja. Vasemmalla alkuperäinen vikakuva, oikealla ylhäällä A 

- B, kun A = 4x2 ja B = 2x4, oikealla keskellä A - B, kun A = 8x2 ja B = 2x4 ja oikealla alhaalla A, kun A 

= 4x2. 

 

Muuttamalla suodattimen A toista dimensiota nähdään oikealla keskimmäisessä kuvassa 

suurempi väriero vian ja taustan välillä kuin alkuperäisillä dimensioilla. Kuitenkin jos kana-
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van CH1 suodatin muutetaan yksittäiseksi suodattimeksi erotuksen sijaan, saadaan taustako-

hinaa suodatettua ja vikakuvan värierot ovat merkittävästi suuremmat. Koska suodatettu vika 

on helpompi nähdä vikakuvasta, on se myös helpompi ilmaista. Alla kuvassa 42 histogram-

mit alkuperäisellä suodattimella ja simulaatiossa testatulla yksittäisellä suodattimella. 

 

 

 

Kuva 42. Histogrammi kanavan CH1 alkuperäisen suodattimen tuloksesta vasemmalla ja testatun yk-

sittäisen suodattimen A oikealla. 

 

Kuvassa 42 nähdään eri suodattimien vaikutus kanavan CH1 harmaasävysisältöön. Suodat-

timen vaihdon seurauksena kanavan signaalissa taustakohinan osuus todennäköisesti kasvaa 

vaikuttaen ilmaisurajojen säätöön, mutta samalla vianilmaisuun käytetty signaali sisältää 

laajemman harmaasävyskaalan. Tällöin kontrastierojen pohjalta toimiva vianilmaisu helpot-

tuu. 

 

Eri mittausgeometrioissa myös resoluutio vaihtelee käytettyjen kameroiden ja niiden ristiin-

katselualueiden koon mukaan. Jos ajatellaan että pienin ilmaistava vika on kokoluokassa 1 

mm x 1 mm, voidaan suodattimien dimensiot määritellä vastaavasti resoluutioiden mukaan. 

Tästä poikkeuksena matalakulmageometrialla suoritettava viirujen ilmaisu, mutta koska se 

on toteutettu omalla suodattimellaan ei sitä tarkastella tässä yhteydessä. Kuvassa 43 eri mit-

tausgeometrioiden resoluutiot. 
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Kuva 43. Eri geometrioiden kameroiden resoluutiot laskettuna geometry_params.pfa mukaan. 

 

Kuvassa 43 nähdään läpimittauksen resoluution olevan huonoin ja näin ollen siinä suodatti-

mien koon tulee olla pienempi, jos halutaan päästä samankaltaiseen tulokseen kaikilla mit-

tausgeometrioilla. Läpimittauksen tärkein tehtävä on reikien ilmaisu ja vaikka mittauksessa 

käytettäisiin suurempia suodatindimensioita (vastaavia kuin muilla geometrioilla) reikien il-

maisu toimii edelleen luotettavasti, johtuen tälle vikatyypille ominaisesta suuresta kontras-

tierosta. Tämän takia suodatuksen jälkeen harmaasävyarvossa näkyy edelleen merkittävä 

muutos koska reiän kohdalla kamera katsoo suoraan valoon. Laskemalla aiemmin oletetun 

1 mm x 1mm vikakoon mukaisesti saadaan suodattimille taulukossa 2 esitetyt maksimidi-

mensiot. 
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Taulukko 2. Suodattimien maksimidimensiot resoluutioiden mukaan laskettuna. 

Geometria Suurin suodattimen dimensio 

T1 4 (22 = 4) 

BSRF 8 (23 = 8) 

BSBF 19 (24 = 16) 

TSRF 5 (22 = 4) 

TSBF 19 (24 = 16) 

 

Taulukossa 2 esitettyjä suodattimien maksimidimensioita käyttämällä suurin keskiarvotet-

tava pituus on yksi millimetri. Tällöin tätä suurempien vikojen harmaasävyarvo ei muutu 

merkittävästi suodatuksen keskiarvotuksen tuloksena.  

 

Mikäli aiemmin käytössä olleet suodattimen dimensiot ovat olleet merkittävästi suuremmat 

ja jos signaali muuttuu merkittävästi epästabiilimmaksi pienempään kokoon vaihdettaessa, 

tulee käyttää harkintaa suodattimen koon muuttamiseksi. Vaikka suodatuksessa keskiarvo-

tus suoritetaan suuremmalta alalta kuin pienin haluttu vikakoko, ei tämä tarkoita, että tätä 

kokoa pienemmät viat eivät näkyisi lainkaan suodatuksen jälkeen. Jos vika on pienempi kuin 

suodattimen dimensio, keskiarvotuksessa pienen vian reunojen arvot lähestyvät taustakohi-

nan arvoa ja leviävät laajemmalle alueelle. 

 

Koska suodatuksessa käytetään kaikissa geometrioissa kolmea eri kanavaa, voidaan tässä 

simulaatiossa määriteltyjä dimensioita pitää maksimikokona sille kanavalle, millä halutaan 

ilmaista pienimmät viat. Muiden kanavien suodattimien dimensiot tulee valita tämän kana-

van mukaisesti suurimpaan dimensioon porrastaen, jolloin isokokoisimmalla suodattimella 

saavutetaan paras signaalin stabiilisuus ja pienimmällä suodattimella paras erottelukyky. 
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5. KATKOKAMERAJÄRJESTELMÄ 

Katkokamerajärjestelmää käytetään ratakatkojen aiheuttajien löytämiseen. Kartonkirataa 

kuvataan useilla kameroilla eri kohdista prosessia ja ratakatkojen aiheuttajat pyritään löytä-

mään mahdollisimman nopeasti. Live-kuvia seuraamalla operaattorit pystyvät ennaltaehkäi-

semään ratakatkoja poistamalla katkon aiheuttajan ennen kuin se aiheuttaa katkon. Ratakat-

kon tapahtumisen jälkeen katkonauhoituksia tarkastelemalla katkon aiheuttaja voidaan löy-

tää ja jatkossa kohdistaa toimenpiteitä aiheuttajaan. (Procemex 2019) 

 

Työssä tarkasteltu katkokamerajärjestelmä käsittää 22 kappaletta katkokameroita prosessin 

kriittisissä osissa, aina kartonkikoneen märästä päästä rullaimelle saakka. Kameroissa va-

laistus on integroitu kamerakoteloon, minkä lisäksi voidaan käyttää lisävalaistusta ulkoisen 

synkronointipulssin avulla. Katkokamerat ovat ilmajäähdytettyjä ja samalla kamerakotelot 

ovat ylipaineistettuja, mikä estää lian pääsyn kamerakoteloon. Jos katkokamera on sijoitettu 

kuumaan ympäristöön, käytetään vortex-jäähdytintä, sekä kamerakotelot voidaan eristää. 

Lasien puhtaana pitämiseksi osaan katkokameroista on asennettu pesurit, jolloin kameran 

I/O-signaalilla voidaan aktivoida vesi- ja paineilmalinjaan sijoitetut solenoidit. Vesi ohjataan 

suuttimesta kamerakotelon lasille ja paineilmalla ohjataan pyyhkijää. Vesi- ja paineilmalin-

jojen lisäksi kameroille tuodaan +48 VDC syöttö, Ethernet-kaapelointi ja mahdollinen synk-

roinointikaapeli. Kamerat käyttävät Ethernet-pohjaista Gige Vision -standardia. 

 

Gige Vision -standardi on julkaistu 2006 AIA:n (Automated Imaging Association) toimesta 

ja siitä on kehittynyt yksi suosituimmista standardeista konenäkösovelluksissa. Vuonna 

2011 julkaistu Gige Vision 2.0 paransi järjestelmän siirtonopeutta tarjoamalla virallisen tuen 

10 GigE ja tarjosi kuvan pakkauksen JPEG, JPEG 2000 ja H.246 muotoon, sekä mahdollisti 

IEEE1588 Precision Time Protocol käytön synkroinoinnissa. (Teledyne Dalsa 2002) 

 

Kameroiden tallennus voidaan käynnistää fyysisellä (hardware) ja ohjelmallisella (software) 

liipaisulla. Esimerkiksi useamman valon käyttö yhden katselualueen valaisemiseen on mah-

dollista toteuttaa fyysisellä liipaisulla, jolloin valot ja kamera synkronoidaan tähän pulssiin. 

Ohjelmallisen liipaisun avulla katkokamerat saadaan synkronoitua keskenään ilman ulkoista 

kaapelointia. Gige Vision 2.0 -versiossa käytössä oleva IEEE1588 Precision Time Protocol 

mahdollistaa kameroiden liipaisun tulevana ajankohtana, millä pyritään minimoimaan vii-

veen vaihtelua kameran signaalissa (Teledyne Dalsa 2002). Esimerkiksi vianilmaisimen lii-

paisemat nauhoitukset on toteutettu tällä tavalla. Vianilmaisin ilmaisee vian ja lähettää ajan-

kohdan katkokamerajärjestelmälle, mikä nauhoittaa kameroilla ilmoitettuna aikana. 
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5.1 Katkokamerajärjestelmän ongelmat 

Katkokamerajärjestelmän suurimmat ongelmat liittyivät nauhoitusten ajankohtiin. Joskus 

katkot näkyivät nauhoitteessa, toisinaan eivät. Tämän lisäksi järjestelmässä on ollut haasteita 

kameroiden kaapeleiden vikaantumisessa, sekä katkokameroiden suuntauksissa ja sijain-

neissa. 

 

Katkokameroiden valotusaikaa ja muita parametreja on mahdollista muuttaa palvelimen oh-

jelmiston avulla. Alla kuvassa 44 asetusten muokkausnäkymä. Tämä ei kuitenkaan toiminut, 

sillä muutetut asetukset eivät pysyneet järjestelmässä ja vanhat palautuivat. Tästä syystä ase-

tusten muuttamista varten katkokamerapalvelimelta tuli kirjautua ulos ja kirjautua sisään toi-

sella käyttäjällä, minkä jälkeen parametritiedostoja oli mahdollista editoida suoraan.  

 

 

 

Kuva 44. Katkokamerapalvelimen ohjelmiston asetusikkuna. 

 

Käyttäjän vaihtamiseksi palvelimella katkokamerajärjestelmä jouduttiin aina pysäyttämään, 

että tiedostoja päästiin editoimaan. Koska usein muutoksia haluttiin tehdä suoraan käynnin 

aikana, tästä menettelystä aiheutui haittaa tuotannolle. Tiedostojen editointia kokeiltiin suo-

raan palvelimen alkuperäisenä käyttäjänä, jolloin saatiin virheilmoitus puuttuvista luku- ja 

kirjoitusoikeuksista. Tämän jälkeen katkokamerajärjestelmän palvelimen kansioiden käyt-

töoikeuksia tarkastelemalla todettiin alkuperäiseltä käyttäjältä puuttuvan riittävät oikeudet 
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asetusten muokkaamiseen. Asiasta oltiin yhteydessä toimittajaan ja toimittaja muutti kaik-

kien tarvittujen kansioiden oikeudet siten, että asetuksia pystytään jatkossa muuttamaan suo-

raan palvelimen ohjelmistolla. 

 

Yleisin ongelma katkokameroiden kaapeloinnissa on ollut verkkokaapelin vikaantuminen. 

Erityisesti jyrkät mutkat verkkokaapelissa ovat yhdessä konesalin haastavien olosuhteiden 

kanssa aiheuttaneet murtumia kaapeleiden johtimiin. Hetkittäiset kosketushäiriöt pitkissä 

kaapeleissa ovat haastavia löytää, sillä vaikka käytettäisiin verkkokaapelitesteriä voi kaapeli 

vaikuttaa testaushetkellä täysin ehjältä. 

 

Nauhoitusten synkronointi osoittautui haasteelliseksi. Osassa katkonauhoituksista katkoa ei 

näkynyt ollenkaan, eikä vianilmaisimen liipaisemissa nauhoituksissa näkynyt liipaisun ai-

heuttanutta vikaa. Nauhoitusten tarkastelu oli myös haastavaa, sillä jos yhdellä kameralla 

tallennetun nauhoituksen pituus on noin 600 kuvaa ja kameroita on 22 kappaletta ja kamerat 

eivät ole oikein synkronoituja, voi käyttäjä joutua tarkastelemaan yhdestä järjestelmän nau-

hoitteesta 13 200 kuvaa yksi kerrallaan. 

 

Katkokameroiden synkronoinnin suurin yksittäinen virheen aiheuttaja löydettiin vianilmai-

simen liipaisemia vikoja tarkasteltaessa. Katkokamerajärjestelmän palvelinkoneen kello oli 

vaeltanut riittävän kauas oikeasta ajasta ja näin ollen nauhoitukset tapahtuivat väärään ai-

kaan. Tämän havainnon jälkeen Stora Enson IT-osasto vaihtoi katkokamerajärjestelmän pal-

velimen kellon aikapalvelimen oikeaksi. Katkokameroiden synkronoinnissa oli tästä huoli-

matta edelleen ongelmia. 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin kameroiden synkronointia keskenään. Kameroille annetaan karton-

kikoneen MD-suunnassa etäisyys perälaatikolta, minkä mukaan lasketaan viiveet kameroille 

nauhoituksia varten. Tässä yhteydessä todettiin, että esimerkiksi 7:nnen kuivausryhmän kat-

kokameran paikka oli ennen liimapuristinta, vaikka todellisuudessa kamera oli liimapuristi-

men jälkeen. Kameralle arvioitiin uusi paikka MD-suunnassa ja paikkaa tarkasteltiin katko-

nauhoitusten perusteella. 

 

Katkokameroiden synkronoinnissa tavoitteena on määrittää kameroille, katkokennoille, 

vianilmaisinpalkeille ja muille I/O-tiedoille oikeat paikat, että synkronointi toimii oikein. 

Seuraamalla nauhoituksia ja kirjaamalla viiveitä ylös nähtiin, että vianilmaisimen liipaise-

mat nauhoitukset eivät ole kaikki samalla viiveellä. Tarkastelemalla katkokamerapalvelimen 

io_params.pfa tiedostoa todettiin, että vianilmaisimelle on määritelty ainoastaan yksi paikka 

MD-suunnassa, vaikka todellisuudessa yläpuolen mittaus, alapuolen mittaus ja läpimittaus 

sijaitsevat kaikki eri kohdissa. Jos katkokameroiden synkronointia tarkasteltaisiin ainoastaan 
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vianilmaisimen liipaisemien nauhoitusten pohjalta huomioimatta geometrioiden eri etäi-

syyksiä, ajauduttaisiin entistä huonompaan tilanteeseen, koska näissä nauhoituksissa viiveen 

määrä riippuu siitä, mikä vianilmaisimen geometria nauhoituksen liipaisi. Kuvassa 45 osa 

io_params.pfa määrittelystä. 

 

 

Kuva 45. Osa katkokamerapalvelimen io_params.pfa määrittelystä. 

 

Kuvassa 45 tärkeimpiä tietoja ovat machine_position, eli paikka koneen MD-suunnassa ja 

capture_distance_before_event ja capture_distance_behind_event, joilla määritellään tästä 

liipaisusta tallennettavan nauhoituksen pituus. Samalla periaatteella määritellään kaikki jär-

jestelmän komponentit ja niiden etäisyydet. 

 

Järjestelmässä voidaan ajatella olevan kahdenlaista viivettä. Jokaisella kameralla on omasta 

sijainnistaan ja sen käyttämästä signaalitiestä johtuva viive, mikä vaikuttaa ainoastaan ky-

seiseen katkokameraan ja I/O-tiedoilla on niiden paikasta johtuva viive, joka on kaikille ka-

meroille sama. 

 

Tämän takia kameroiden synkronointiin tarvitaan kaksi erilaista lähestymistapaa, ensimmäi-

nen kameroiden paikkojen kohdistamiseen ja toinen katkokennojen ja muiden ilmaisimien 

kohdistamiseen. Katkokameroiden paikkoja kohdistettiin vianilmaisimen liipaisemien nau-

hoitusten perusteella, jolloin on tärkeää tarkistaa mikä geometria on nauhoituksen liipaissut 

nauhoituksen tiedoista. Kameran numero voidaan tarkistaa joko vian CD-paikan ja vian ID-

numeron perusteella tai nauhoituksen XML-tiedostosta (Extensive Markup Language). Ka-

meran numeron perusteella voidaan päätellä vian liipaissut geometria, jolloin voidaan ottaa 

huomioon nauhoituksen liipaisijasta johtuva viive. 
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Kun kamerat on saatu kohdistettua oikeille paikoille kartonkikoneen MD-suunnassa, voi-

daan kohdistaa katkokennot ja muut anturit. Nyt jäljellä ei ole muuta viivettä kuin anturista 

itsestään johtuva viive, jolloin virheet nauhoituksissa ovat samat kaikille kameroille. Käy-

tännössä tällaista järjestelyä haittaa käyttökelpoisten vikojen määrä. Koska kamerat on sijoi-

tettu molemmin puolin kartonkikonetta hoitopuolelle ja käyttöpuolelle ja osa kameroista on 

sijoitettu siten, että toisella puolella samalla kohdalla ei ole kameraa, joudutaan etsimään 

vikoja, jotka esiintyvät kartonkiradan laidoilla. Tällä menetelmällä katkokameroiden synk-

ronointia voidaan muuttaa häiritsemättä tuotantoa. Haittapuolena menetelmässä on ajan-

käyttö, koska käyttökelpoisia vikoja ilmenee satunnaisesti, jolloin tehtyjen muutosten tar-

kistamiseen menee runsaasti aikaa. 

  



59 

 

6. JÄRJESTELMÄN ELINKAARI 

Vianilmaisin- ja katkokamerajärjestelmä on hankittu vuonna 2013. Jos ajatellaan että järjes-

telmä on asennettu vuoden 2013 viikolla 38 tulee asennuksen ja tämän työn kirjoitushetken 

väliseksi ajaksi 23.9.2013 – 25.4.2020. Tällä aikavälillä järjestelmän tietokoneet ovat olleet 

päällä 24 tuntia vuorokaudessa. Vianilmaisimen valaistuksen suhteen tarkastellaan karton-

kikoneen käyntitietoa, josta voidaan laskea arvio, kuinka pitkään valot ovat olleet päällä. 

 

Taulukko 3. Arvio vianilmaisimen valojen elinkaaresta. 

1.4.2019 0:00 - 26.4.2020 0:00 23.9.2013 - 25.4.2020 

391 päivää 2406 päivää 

9384 tuntia 57744 tuntia 

    

Valot päällä Valot päällä asennuksesta 

392539 minuuttia 40257,84 tuntia 

6542,32 tuntia   

69,70 %   

 

Valaisinpaneelit on toteutettu led-tekniikalla ja niissä on käytetty suuren valmistajan led-

elementtejä. Näille ledeille luvataan jopa 50 000 tunnin käyttöikä. Tällöin taulukossa 3 esi-

tettyjen laskelmien perusteella käyttöikää luvattuun maksimiin on jäljellä 9742,16 tuntia. Jos 

valojen käyttö noudattaa jatkossa samankaltaista profiilia tämä tarkoittaisi 529 vuorokautta 

ennen valmistajan ilmoittamaa 50 000 tunnin maksimiarvoa. 

 

Led-paneeleissa käytettyjen elementtien valmistus on lopetettu 2019, mikä tarkoittaa sitä, 

että järjestelmätoimittajalla on käytettävissä enää omat varastonsa tai alihankkijansa varas-

tot. Viimeistään tänä aikana toimittajan on korvattava käyttämänsä ledit vastaavalla kom-

ponentilla. Järjestelmässä käytettyjä viivakameroita ei enää mainita valmistajan sivuilla. Ka-

meroita ei myöskään löydy valmistajan 2019/2020-katalogista. Tämä ei suoraan tarkoita val-

mistuksen loppumista ja valmistuksen loppumisen jälkeen kameroita voi olla saatavissa 

muualta. 

 

Vianilmaisinjärjestelmään kuuluu 7 kameratietokonetta, jotka sijaitsevat kenttäkaapeissa 

kartonkikoneen käyttöpuolella. Katkokamerajärjestelmään kuuluu 6 tietokonetta kenttäkaa-

peissa ympäri kartonkikonetta. Näiden lisäksi järjestelmään kuuluu vianilmaisimen virtuaa-

lipalvelin, katkokamerajärjestelmän fyysinen palvelin, kaksi katkokamerajärjestelmän live-

kuvien palvelinta, sekä molemmissa valvomoissa sijaitsevat operointiasemat. Suurin osa 

näistä tietokoneista on ollut päällä lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2013. 
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Kenttäkaapeissa sijaitsevia tietokoneita ei löydy enää valmistajan sivuilta. Sivuilta löytyy 

maininta, minkä mukaan saatavuus olisi parhaimmassa tapauksessa 7–10 vuotta. Tämä tar-

koittaa käytännössä sitä, että varaosien saatavuus riippuu järjestelmätoimittajan varastosta. 

Hankintasopimuksessa on määritelty kymmenen vuoden saatavuus järjestelmän varaosille. 

Tämän selvityksen pohjalta voidaan todeta järjestelmän pääkomponenttien saatavuuden ole-

van suurelta osin kiinni järjestelmätoimittajan tai alihankkijoiden varastotilanteesta. 
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7. YHTEENVETO 

Työssä tarkasteltiin vianilmaisin- ja katkokamerajärjestelmän toimintaa ja niiden ongelmia. 

Vianilmaisinjärjestelmästä esitettiin mekaanisia ja ohjelmiston ongelmia. Mekaaniset ongel-

mat ovat suurelta osin ratkaistavissa uudelleensuuntauksella ja kalibroinnilla. 

 

Yläpuolen matalakulmamittauksen toimintahäiriö telan siirron jälkeen toteutetussa ensim-

mäisessä kalibroinnissa jäi epäselväksi. Toimittajan kanssa keskusteltiin mahdollisesta vir-

ransyöttöhäiriöstä, mikä olisi aiheuttanut tilanteen, jossa yläpuolen valopalkin toinen puoli 

olisi ollut kokonaan pois päältä, tai toiminut heikommalla valoteholla. Tällaista häiriötä ei 

kuitenkaan havaittu. 

 

Ohjelmiston ongelmia esitettiin yleisellä tasolla ja tarkemmin perehdyttiin kahteen merkit-

tävään ongelmaan, jotka ratkaistiin työtä tehdessä. Vianilmaisun toimintaa simuloitiin jär-

jestelmästä tallennettujen vikakuvien avulla ja tarkasteltiin suodattimien vaikutusta vianil-

maisuun. Tämän perusteella annettiin ehdotuksia vianilmaisimen suodattimien valintaan. 

 

Työssä tarkastellun vianilmaisinjärjestelmän suurimpia vahvuuksia on sen joustavuus. Kon-

figuraatio-tiedostoja editoimalla, voidaan järjestelmän toimintaan tehdä suuria muutoksia 

(esimerkiksi työssä esitetty viirujen yhdistely) käynnin aikana, ilman uudelleenkäynnistyk-

siä. Tästä oli erityisesti hyötyä tätä työtä tehtäessä, sillä kaikki ohjelmistoon liittyvät muu-

tokset oli mahdollista toteuttaa tuotannon aikana ja niiden vaikutukset olivat yleensä heti 

todettavissa.  

 

Katkokamerajärjestelmän osalta selvitettiin järjestelmän toimintaa ja tarkasteltiin lähemmin 

katkokameroiden synkronoinnista aiheutuvaa ongelmaa. Ongelman ratkaisemiseksi esitet-

tiin menettelytapa, jota toteutettiin katkokameroiden synkronoinnin parantamiseksi. 

 

Järjestelmän elinkaaresta tehtiin selvitys tarkastelemalla järjestelmän pääkomponentteja. 

Selvityksen pohjalta järjestelmä alkaa olla elinkaarensa loppupuolella ja merkittäviltä osin 

toimittajan hallussa olevien varaosien varassa, mikäli osien valmistuksessa ei ole siirrytty 

käyttämään muita komponentteja. 

 

Työn aikana tehtyjen toimenpiteiden seurauksena järjestelmän toiminta ja käytettävyys on 

parantunut. Tämän perusteella suositetaan loppujen mittausgeometrioiden läpikäyntiä ja lo-

pulta vianilmaisinjärjestelmän luokittelijan läpikäyntiä. Jatkossa järjestelmän tilaa tulee seu-

rata vianilmaisun suorituskyvyn säilyttämiseksi. Tarkkailemalla eri geometrioiden videosig-

naaleja, voidaan seurata, onko geometrioissa tapahtunut muutoksia. Jos epäillään että geo-

metriassa on tapahtunut muutos, tulee suorittaa tarkistusmittauksia, joilla voidaan selvittää 
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muutoksen aiheuttaja. Ohjelmistoon tehtävissä muutoksissa on tärkeää hahmottaa muutosten 

aiheuttamat vaikutukset järjestelmään, sekä tarkastaa muutosten jälkeen, että tehdyt muu-

tokset vaikuttivat halutulla tavalla. 

 

Järjestelmien parissa työskenneltäessä saatu palaute on ollut suurelta osin positiivista ja jär-

jestelmän tilanteen koetaan parantuneen tehtyjen toimenpiteiden myötä. Järjestelmien toi-

minnasta olisi ollut mahdollista kirjoittaa syvällisemmin, mutta työn rajauksen vuoksi tämä 

nähtiin toissijaisena. 

 

Yksi työn suurimpia haasteita oli kyseisen järjestelmän toimintaa kuvaavan kirjallisuuden 

vähäisyys. Esimerkiksi järjestelmän konfiguraatiotiedostoista kertovaa materiaalia ei ollut 

lainkaan käytettävissä, vaan lähes kaikki tässä työssä esitetty on selvitetty järjestelmästä, 

joko päättelemällä tai kokeilemalla käytännössä. Koska työ on tehty normaalin tuotannon 

ohella, on erilaisten testien suorittaminen usein hyvin vaikeaa, siten että tuotanto ei häiriinny. 
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LIITTEET 

Liite 1. Simulaatiossa käytetty Matlab-koodi. 

 
%% DEFECT_FILT_V17 
% Simulation of defect detection on board machine defects. 
% Uses .TIF images as source files, calculates convolution with 
% user defined filter dimensions and uses thresholding to detect 
% defects in source images based on user defined detection limits. 
% Toni Korjula 2020 

  
clc 
close all 
clear all 

  
leveys = 800    % Width setting for plotting 
korkeus = 400   % Height setting for plotting 

  
CH1_high = 220  % Channel 1 detection high limit (White) 
CH1_low = 65    % Channel 1 detection low limit (Black) 

  
CH2_high = 195  % Channel 2 detection high limit (White) 
CH2_low = 80    % Channel 2 detection low limit (Black) 

  
CH3_high = 215  % Channel 3 detection high limit (White) 
CH3_low = 40    % Channel 3 detection low limit (Black) 

  
% Insert detection limits to array for looping 
CHLIM = [CH1_high,CH1_low;CH2_high,CH2_low;CH3_high,CH3_low] 

  
reqmeanvalue = 128; % Required grayvalue mean for scaling 

  
EDx = 1.5       % Multiplier for defect image edge width 
EDy = 5         % Multiplier for defect image edge height 

  
afiltx = 4      % First filter x dimension 
afilty = 4      % First filter y dimension 
bfiltx = 8      % Second filter x dimension 
bfilty = 16     % Second filter y dimension 
cfiltx = 1      % Third filter x dimension 
cfilty = 64     % Third filter y dimension 

  
% Insert filter dimensions to vectors for image sizing after convolution 
xfilt = [afiltx bfiltx cfiltx] 
yfilt = [afilty bfilty cfilty] 

  
%% Read test images 
kuva1 = imread('C:\Users\Omistaja\Google 

Drive\DIPLOMITYO\MATLAB\kuvat\images von 

kuvat.mdb\00090496\01\P225876_00090496_01_srcimg_0017.tif'); 
kuva2 = imread('C:\Users\Omistaja\Google 

Drive\DIPLOMITYO\MATLAB\kuvat\images von 

kuvat.mdb\00090496\38\P225876_00090496_38_srcimg_0025.tif'); 
kuva3 = imread('C:\Users\Omistaja\Google 

Drive\DIPLOMITYO\MATLAB\kuvat\images von 

kuvat.mdb\00090496\30\P225876_00090496_30_srcimg_0004.tif'); 
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kuva4 = imread('C:\Users\Omistaja\Google 

Drive\DIPLOMITYO\MATLAB\kuvat\images von 

kuvat.mdb\00090496\04\P225876_00090496_04_srcimg_0027.tif'); 
kuva5 = imread('C:\Users\Omistaja\Google 

Drive\DIPLOMITYO\MATLAB\kuvat\images von 

kuvat.mdb\00090496\03\P225876_00090496_03_srcimg_0028.tif'); 
kuva6 = imread('C:\Users\Omistaja\Google 

Drive\DIPLOMITYO\MATLAB\kuvat\images von 

kuvat.mdb\00090496\03\P225876_00090496_03_srcimg_0029.tif'); 
kuva7 = imread('C:\Users\Omistaja\Google 

Drive\DIPLOMITYO\MATLAB\kuvat\images von 

kuvat.mdb\00090496\03\P225876_00090496_03_srcimg_0056.tif'); 
kuva8 = imread('C:\Users\Omistaja\Google 

Drive\DIPLOMITYO\MATLAB\kuvat\images von 

kuvat.mdb\00090496\03\P225876_00090496_03_srcimg_0072.tif'); 
kuva9 = imread('C:\Users\Omistaja\Google 

Drive\DIPLOMITYO\MATLAB\kuvat\images von 

kuvat.mdb\00090496\03\P225876_00090496_03_srcimg_0084.tif'); 

  
kuva10 = imread('C:\Users\Omistaja\Google 

Drive\DIPLOMITYO\MATLAB\kuvat\images von 

kuvat.mdb\00090496\25\P225876_00090496_25_srcimg_0035_EDITOITU.tif'); 
kuva11 = imread('C:\Users\Omistaja\Google 

Drive\DIPLOMITYO\MATLAB\kuvat\images von 

kuvat.mdb\00090496\25\P225876_00090496_25_srcimg_0035_EDITOITU2.tif'); 

  
% Insert test images to cell for looping 
kuva = {kuva1, kuva2, kuva3, kuva4, kuva5, kuva6, kuva7, kuva8, kuva9, 

kuva10, kuva11}; 

  
%% Filtering 
kernel1 = ones(afilty, afiltx)/(afiltx * afilty);   % First kernel with 

(a) coefficients 
kernel2 = ones(bfilty, bfiltx)/(bfiltx * bfilty);   % Second kernel with 

(b) coefficients 
kernel3 = ones(cfilty, cfiltx)/(cfiltx * cfilty);   % Third kernel with 

(c) coefficients 

  
%% POWERLOOP 
for ak = 1:length(kuva) 
    original = kuva{ak}; % Store original image for plotting 

     
    % Convert image data to double precision 
    kuva{ak} = im2double(kuva{ak}); 
    % Scale values to 0 - 255 
    kuva{ak} = rescale((kuva{ak}))*255; 

     
    % Filtering with convolution 
    signal1 = conv2(kuva{ak}, kernel1, 'valid');    % Calculate convolu-

tion with buffer and first filter %full, same, valid 
    signal2 = conv2(kuva{ak}, kernel2, 'valid');    % Calculate convolu-

tion with buffer and second filter 
    signal3 = conv2(kuva{ak}, kernel3, 'valid');    % Calculate convolu-

tion with buffer and third filter 

  
    p = length(kuva{ak}(:,1)); % Rows in test image 
    t = length(kuva{ak}(1,:)); % Columns in test image 

     

    % Cut signals according to smallest dimensions  
    [ax,Ix]=max(xfilt) % biggest size and position of x filters 
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    [ay,Iy]=max(yfilt) % biggest size and position of y filters 
    koko_k1 = size(kernel1) 
    koko_k2 = size(kernel2) 
    koko_k3 = size(kernel3) 

  
    switch Iy 
        case 1 %Filt A smallest 
            signal2 = signal2((koko_k1(1)/2):(p-(koko_k1(1)/2)),:); 
            signal3 = signal3((koko_k1(1)/2):(p-(koko_k1(1)/2)),:); 

             
        case 2 %Filt B smallest 
            signal1 = signal1((koko_k2(1)/2):(p-(koko_k2(1)/2)),:); 
            signal3 = signal3((koko_k2(1)/2):(p-(koko_k2(1)/2)),:); 

             
        case 3 %Filt C smallest 
            signal1 = signal1((koko_k3(1)/2):(p-(koko_k3(1)/2)),:); 
            signal2 = signal2((koko_k3(1)/2):(p-(koko_k3(1)/2)),:); 
    end 

     
    switch Ix 
        case 1 %Filt A smallest 
            signal2 = signal2(:, (koko_k1(2)/2):(t-(koko_k1(2)/2))); 
            signal3 = signal3(:, (koko_k1(2)/2):(t-(koko_k1(2)/2))); 

             
        case 2 %Filt B smallest 
            signal1 = signal1(:, (koko_k2(2)/2):(t-(koko_k2(2)/2))); 
            signal3 = signal3(:, (koko_k2(2)/2):(t-(koko_k2(2)/2))); 

             
        case 3 %Filt C smallest 
            signal1 = signal1(:, (koko_k3(2)/2):(t-(koko_k3(2)/2))); 
            signal2 = signal2(:, (koko_k3(2)/2):(t-(koko_k3(2)/2))); 
    end 

     

  
    CH1 = signal1;  % CH1 signal Filt A 
    % CH2 = signal2;  % CH2 signal Filt B 
    % CH3 = signal3;  % CH3 signal Filt C 

     
    % Calculate difference between channel signals 
    % CH1 = imsubtract(signal1, signal2);  % CH1 signal Filt A - Filt B 
    CH2 = imsubtract(signal2, signal3);  % CH2 signal Filt B - Filt C 
    CH3 = imsubtract(signal3, signal1);  % CH3 signal Filt C - Filt A 

     
    % CH2 = imsubtract(signal2, original);  % CH2 signal Filt B - raw 
    % CH3 = imsubtract(signal3, original);  % CH3 signal Filt C - raw 

     
    % Insert CH signals to cell for looping 
    CH = {CH1,CH2,CH3}; 

  
    % Detect defect 
    for kk = 1:length(CH) 
        % Scale image to wanted grayvalue mean for thresholding limits 
        CH{kk} = rescale(CH{kk})*255; 
        meanvalue = mean2(CH{kk}); 
        CH{kk} = (CH{kk}) * (reqmeanvalue  / meanvalue); 

         
        % Defect detection   
        p = length(CH{kk}(:,1)); % Rows in test image 
        t = length(CH{kk}(1,:)); % Columns in test image 
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        buff{kk} = ones(p,t)*255; % Initialize buffer for filtering re-

sults (255 = White) 

         
        % Detection loop 
        for m = 1:p  
            line = CH{kk}(m,:);   % Read line from "linescan camera" to 

buffer line 
            for n = 1:t 
                if line(n)<CHLIM(kk,2)  
                    buff{kk}(m,n)=0; % Loop trough line and look for pix-

els below lower detection limit and place them to buff (0 = Black) 
                elseif line(n)>CHLIM(kk,1) 
                    buff{kk}(m,n)=0;  % Loop trough line and look for 

pixels above upper detection limit and place them to buff (0 = Black) 
                end 
            end 
        end 
    end 

  
    % Scale images for plotting 
    plotorig = mat2gray(original); 
    plotCH1 = mat2gray(buff{1}); 
    plotCH2 = mat2gray(buff{2}); 
    plotCH3 = mat2gray(buff{3}); 

         
    % Image 
    figure('Name', 'Filtered Images', 'Position', [5 5 leveys korkeus]) 
    subplot(2,2,1), imshow(plotorig) 
    title('Original Image') 
    subplot(2,2,2), imshow(plotCH1) 
    title('Filtered Image CH1') 
    subplot(2,2,3), imshow(plotCH2) 
    title('Filtered Image CH2') 
    subplot(2,2,4), imshow(plotCH3) 
    title('Filtered Image CH3') 

     
end 

  

  

 

 


